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‘Hij isoleerde zich, kwam niet uit zijn kamer en deed geen enkele poging om met zijn
mederedakteuren vertrouwd te raken.’ Deze zin gaat over Simon Vestdijk, die in
1938 een klein jaar redacteur Letteren was van de NRC als opvolger van Victor van
Vriesland, een functie waar ook E. du Perron belangstelling voor had getoond. Over
deze korte periode uit Vestdijks leven vertelt J.H.W. Veenstra in een vermakelijk
artikel in het December-nummer van de VESTDIJKKRONIEK (nr. 37). Veenstra
werkte toen zelf bij de NRC en was de enige die wel eens bij Vestdijk ging buurten.
Hij trof daar dan een man die iets geheimzinnigs over zich had, maar met wie hij
toch urenlang kon kletsen, bijvoorbeeld over astrologie, waar Vestdijk zich toen in
had vastgebeten. Veenstra vertelt ook het een en ander over de mores op de krant en
over andere redacteuren, wat je naar meer van zulke herinneringen doet uitkijken.
In SKRIPT, historisch tijdschrift, jaargang 4, nr. 4, staat een interview dat men niet
gauw ergens anders zal vinden en dat menigeen toch wel zou willen lezen, als men
tenminste bekend is met het boek Fin de siècle Vienna door de Amerikaanse historicus
Carl E. Schorske. Schorske schrijft met dat boek een fascinerende integrale
geschiedenis van het einde van de vorige eeuw in Wenen, waarbij literatuur,
schilderkunst, filosofie en politiek aan de orde komen. In het interview wordt Schorske
vooral ondervraagd over zijn werk, het doceren van ‘social and intellectual history’,
en over het verschijnsel ‘crisis’ in een cultuur, want dat is het onderwerp van dit
nummer. ‘Combinaties maken, daar gaat het om in de geschiedwetenschap,
composities, collages. Wij historici zijn de meesters van de mozaïek. Als je je dat
bewust bent gaat een wereld voor je open,’ zegt Schorske aan het slot van het gesprek.
Verder komen in dit nummer Spengler, Huizinga, Vico ter sprake. (Skript,
Herengracht 286, A'dam). ‘Ik houd niet van schrijven. Ik houd nauwelijks van lezen
om het lezen. Wat de literatuur aangaat, ik laat mij slechts in met vorm en compositie:
het overige lijkt mij zelden een “ernstige” overweging te rechtvaardigen’ schreef
Paul Valéry in één van de 261 schriften die hij naliet en die samen 26000 bladzijden
beslaan. De Cahiers van Valéry werden tussen 1957 en 1961 in negenentwintig delen
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uitgegeven. Valéry staat centraal in RASTER 23, een boeiend nummer omdat Valéry
in Nederland niet zo erg bekend is. Een aantal redakteuren vertaalde een groot aantal
aantekeningen uit de Cahiers en dat levert een goed beeld op van Valéry's opvattingen,
zoals er hier een van werd geciteerd. Valéry is een echte RASTER-schrijver: hij was
voor onpersoonlijke kunst en schreef zijn leven lang voornamelijke ‘fragmenten’,
die veel weg hebben van stuurse aforismen: ‘Tegen mij als schrijver pleit, dat ik het
oninteressant vind en het me zelfs tegenstaat, op te schrijven wat ik heb gezien, of
ervaren, of wat me heeft aangegrepen. Dat is voorbij. -Ik voer de pen voor de toekomst
van mijn denken.’ J.F. Vogelaar schrijft uitvoerig in fragmenten over fragmenten;
hij vertaalde ook werk van Henri Michaux voor dit nummer. In DE TWEEDE RONDE
(Winter 1982) staat weer teveel om op te noemen, maar zeker moet de vertaling
vermeld worden van Gerard den Brabander van Poe's gedicht The Raven. Die werd
in 1943 gemaakt en door de redaktie opgeduikeld. Het proza, van twee debutanten,
Peter Burger en Harry Pallemans houdt weer niet over; de poëzie komt onder meer
van Mees Houkind, Anton Korteweg, Herman de Coninck. Peter Verstegen werd
aangesproken door de vrijlating van Breyten Breytenbach en schreef daarover een
mooi vers dat eindigt met de zinnen ‘Tref hen met al de kracht van je verachting,/Of
blijf er onaantastbaar boven staan.’ Twintig pagina's light verse tonen aan dat in dit
genre hoogstandjes mogelijk zijn (Dorothy Parker, Kees Stip, Leo van der Zalm).
Vertalingen van proza (Saul Bellow, Paul Bowles, John Cheever) worden
voorafgegaan door een getekend gedicht van Peter Vos en gevolgd door poëzie van
T.S. Eliot, Margaret Atwood, Robert Frost en Edna St. Vincent Millay. DE TWEEDE
RONDE is een papieren warenhuis, je kunt er voor alles terecht. Met het
dubbelnummer van MAATSTAF (11-12/1982) over dagboeken kan men ook geruime
tijd zoet zijn: het beslaat 213 pagina's en niet van de minste soort. Maarten 't Hart
schrijft over Kierkegaard en komt na zorgvuldige analyse tot opmerkelijke conclusies
omtrent diens liefde voor Regina Olsen. 't Hart bedient zich ook wel eens van
afgezaagde beeldspraak (‘Terwijl de meeste andere dagboeken zware kruidige wijnen
zijn, behoort dit dagboek tot de champagnes.’). De dagboeken van Marcel Jouhandeau
(door Ethel Portnoy), Von Platen, Max Frisch (Gerda Meijerink), Hebbel, Kafavis,
Crossmann, Wilson, Thoreau, Van Deyssel komen aan de orde, ingeleid door een
‘verkenning’ van Simona Brolsma, iemand die een dagboeken-bibliotheek moet
bezitten. In DE REVISOR (1982/6) staan degelijke essays van Jan Fontijn (over
Couperus), René van Hezewijk (over Musil), Ron Sijthoff (Dèr Mouw) en Piet
Meeuse (over Kafka) en een eerste gesprek over het Nederlandse toneel. Ben
Hurkmans spreekt met Ger Thijs en Gerardjan Rijnders. Thijs wil toneel dat zichzelf
genoeg is (‘interpretatieloos’), Rijnders zegt daarentegen: ‘Alles krijgt onherroepelijk
betekenis. Laat de ene betekenis de andere tegenspreken, laat ze elkaar opheffen,
ontkrachten, verdubbelen. Dat spreekt mij aan in stukken.’ Er is in dit nummer nieuw
proza van Frans Kellendonk, Jean-Paul Franssens, en Cesare Pavese. In een door
Barber van der Pol vertaald Postscriptum dat Jorge Luis Borges publiceerde in het
dagblad Clarin op 24 september 1982 keert hij zich tegen de Falkland-acties van de
Argentijnse regering en verklaart hij: ‘Na verloop van mijn jaren, na verloop van
mijn vele jaren, spreek ik mij, thans, uit als pacifist.’
C.P.

Uitverkoren
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The Mind's I, Fantasies and Reflections on Self & Soul door Douglas R. Hofstadter
en Daniel C. Dennett (Penguin, Importeur: Nilsson & Lamm). Heldere en boeiende
bundel over de vraag of computers kunnen denken.
Het gevoel van Columbus door S. Montag (De Bezige Bij). Een nieuwe verzameling
columns waarin avontuur wordt gedefinieerd als een manier om de wereld van de
andere kant te bekijken.
Komen en blijven. Tempo Doeloe - een verzonken wereld door Rob Nieuwenhuys
(Querido). Na ‘Baren en oudgasten’ het tweede deel fotografische documenten uit
het oude Indië van 1870 tot 1920.

Elliott Banfield

Andere stemmen, andere kamers door Truman Capote (De Arbeiderspers). De
eerste roman van Capote uit 1948 over een dertienjarige jongen op zwerftocht in het
Zuiden van de Verenigde Staten.
De Mars door Freek de Jonge (De Harmonie). De eerste theaterproduktie van Freek
de Jonge waarbij hij zich, naar eigen zeggen, heeft neergelegd bij de rol die hij in
dit leven te spelen heeft.
Uitverkoren is een lijstje met boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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Montags wraakoefeningen
‘Avontuur? Dat is de wereld van een andere kant bekijken’
Het gevoel van Columbus en andere overpeinzingen door S. Montag
Uitgever: De Bezige Bij, 168 p., f27,50
Carel Peeters
In een stukje over de plaats van de deur in het leven van mensen beschrijft S. Montag
hoe hij met enkele anderen vanuit een huis op een gracht de bewegingen gadeslaat
van een man die zojuist zijn grote Amerikaanse auto heeft geparkeerd. Arme man:
‘een kaal hoofd, een jas met een bontkraag, een ei in een nest, het geheel op twee
benen, dus geen alledaags gezicht.’ De toeschouwers zijn duidelijk geen supporters
en zitten elkaar een beetje op te voeren met hun verlekkerde bespiegelingen over
verschijnselen als ‘de eigenaarstred’. Wat hier onderling plaatsheeft is de schrijver
goed bekend want hij schrijft het zelf: ‘Vaak is het een genoegen elkaar de bekende
weg te wijzen.’
Verwante zielen die elkaar op de hier beschreven manier van dienst zijn bestaan er
ook in de literatuur. De ene schrijver heeft vrij toegang tot een andere schrijver, die
hoeft niet te kloppen, kan zo doorlopen. Voor de Italiaanse schrijver Curzio Malaparte
gaat bij Montag de deur als vanzelf open, bijna op de moderne elektronische manier:
hij hoeft maar in de buurt te zijn of daar wijken de panelen. Een koninklijke
binnenkomst. Henry James of Thomas de Quincy hoeven bij Frans Kellendonk geen
belet te vragen, Jacob Israël de Haan niet bij Gerrit Komrij. Altijd welkome gasten,
nooit ongelegen. Deze schrijvers zitten, om een andere uitdrukking van Montag in
een ander verband te gebruiken, elkaar ‘een beetje lekker te maken’.
Hoewel Montag er bij mijn weten nog nooit een beschouwing aan gewijd heeft,
denk ik dat Willem Elsschot bij hem ook vrij toegang heeft. Ik kan niets bewijzen
en moet het dus geheel hebben van míjn adstruerende vermogen, maar de gedachte
wil niet van wijken weten door een aantal stukjes in Het gevoel van Columbus, in
het bijzonder de afleveringen ‘Illusie’, ‘Stoer’ en ‘De klap’. De bedenker van het
Algemeen Wereldtijdschrift in Elsschots' Lijmen bezit een geestesgesteldheid die ik
daarin terugvind, op een afgeleide manier.
Het Algemeen Wereldtijdschrift van Boorman is een produkt van list, illusionisme,
daadkracht en openhartige doortraptheid, en dit alles op basis van vulkanisme, een
toestand waarin een leven elk moment door de mand kan vallen. Het tijdschrift is
een kras voorbeeld van hoe men van niets iets maakt, zonder verdiensten, toch in de
hemel. Het is de incarnatie van het leven zelf voor melancholici die weten dat er
eigenlijk niets is dat het leven rechtvaardigt, maar zich daar niet bij hebben neergelegd.
Ze hebben als gevolg daarvan een scherp oog ontwikkeld voor manifestaties waarmee
wordt getoond dat iemand het leven te vlug af is. Ook voor het falen daarin.

Loutering
In ‘Illusie’ beschrijft Montag hoe hij in de tram naast een jongen zat die schokkende
bewegingen met hoofd en schouders maakte, kennelijk op het ritme van muziek want
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hij had een soort koptelefoon op. De schrijver bedwingt aanvankelijk de neiging te
vragen of hij ook even mag luisteren, maar het is te sterk. Hij doet het toch en moet
tot de onthutsende ontdekking komen dat de jongen maar wat interessant zat te
schokken: aan zijn koptelefoon zat verder niks. De schrijver had bij het zien van de
beweeglijke jongen tal van positieve gedachten: dat hij hier wel met een muzikaal
knaapje te maken zou hebben dat zijn installatie wel zelf verdiend zou hebben met
een krantenwijk etcetera. Allemaal vergeefs. ‘Het blijft je bezighouden, het raadsel
van de zelfgemaakte illusies, het spelen dat je dit deed of, wie weet, nog doet.’
De aflevering ‘Stoer’ sluit hier geheel op aan, zoals de titel onthult. Daarin staat
het ontzag centraal dat men als kind kan opwekken door zich een onverzettelijke
(een typisch Montag-woord) houding aan te meten die verder op niets gebaseerd is:
‘'t Is overcompensatie, opschepperij, kabaal, gedoe, bluf, geharnaste dommigheid,
maar het werkt geweldig.’ Het stukje ‘De klap’ behoort eveneens tot de hier
behandelde categorie: als men aanneemt dat het Wereldtijdschrift een jaren durend
antwoord op het ongemak van het leven is, dan is de klap een antwoord van één
seconde. Maar ze zijn van dezelfde familie. Omdat een klap een voorgeschiedenis
heeft die zich in het verborgene afspeelt en wordt uitgedeeld op een moment dat ‘de
verbinding van de hersenen naar het spraakvermogen radicaal verbroken is’, is het
resultaat volgens de schrijver onmiskenbaar: ‘loutering’. Een ander stukje getiteld
‘De leraar’, begint met de veelbelovende vraag ‘Heb je nog rekeningen te vereffenen?’
Dit stukje gaat over wraakoefeningen en dat is misschien wel de gemeenschappelijke
noemer voor de hier behandelde onderwerpen. Montag schrijft hier met een geweldige
kennis van zaken, zonder dat je één moment het gevoel hebt dat hij zelf wraakzuchtig
is. Het is louter inzicht in wat mensen kan bewegen dat hier tentoon wordt gespreid,
op basis van persoonlijke neigingen, gesublimeerd in een ‘overpeinzing’. Als men
de laatste zin van het stukje over de wraakoefening ruim opvat is men vanzelf een
belangrijk aspect van Montags schrijversschap op het spoor: ‘De wraakzuchtige is
onverzadigbaar, maar misschien maakt hem dat op een eigenaardige manier ook
wel gelukkig. Hij is een gelovige, hij heeft een doel in zijn leven, en dat kunnen niet
alle mensen zeggen.’

S. Montag (H.J.A. Hofland), tekening van Siegfried Woldhek

Oorlog
De definitie van de wraakoefening die Montag geeft: ‘een poging tot het herschrijven
van de geschiedenis, het ongedaan maken van een gebeurtenis die een onuitwisbare
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indruk heeft gemaakt’, is in hoge mate van toepassing op alles wat hij schrijft. In
elke bundel ‘overpeinzingen’ houdt een militant optimisme de wanhoop onder de
duim. In het ene stukje kan een apocalyptische sfeer hangen, in een ander - zoals
‘Vallende pinda's’ - kijkt de schrijver zo weerbaar naar de dingen om hem
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heen dat ze tot cultuurmonumenten worden die oorlog en dreiging uit het bewustzijn
bannen. Montags apocalyptisch sentiment is sterk ontwikkeld, zodat men soms het
gevoel heeft dat we in zijn optiek op een vulkaan leven. De toestand kan volgens
Montag ook snel omslaan; hoe hij alles om zich heen, hoe onbenullig ook, als een
spons in zich opneemt en er een onalledaagse betekenis aan kan geven, toch is hij
vertrouwd met de gedachte dat elke dag alles totaal anders of verdwenen kan zijn
als gebeurt wat hij herhaaldelijk vreest: de komst van de barbaren. Hij heeft een
minimum aan vertrouwen in een rationele gang van de geschiedenis en is er, blijkens
meerdere stukjes, van overtuigd dat de onbenulligste aanleiding de grootste gevolgen
kan hebben, zoals hij in deze bundel illustreert met het begin van de Eerste
Wereldoorlog.
Het gevoel van Columbus bevat een hele afdeling waarin het apocalyptische sentiment
aanwezig is: oorlog. Daarin komen enkele keren identieke formuleringen voor die
erop wijzen hoe stevig een gedachte in hem is verankerd. De barbaren moeten wel
vermomd onder ons zijn als hij schrijft: ‘Opeens loopt iedereen met een marsbevel
op zak, en dan is er een automatisme op gang gekomen dat niet meer te stuiten is.’
In een ander stukje komt dit nog eens terug: ‘Er is een onverbiddelijk mechanisme
in werking gesteld, dat door geen mensenhand kan worden beïnvloed.’ Dit alles heeft
zonder twijfel te maken met Montags herinneringen aan de oorlog, die begon toen
hij twaalf jaar was en waarvan hij getuige was in Rotterdam. Montag is op een
paradoxale manier intiem met het niets, het moment dat de beschaving er niet meer
zal zijn; paradoxaal omdat daar tegenover zoveel militant optimisme staat. Hij is als
geen ander op de hoogte van de levende details van de beschaving, en tegelijk kan
de beschaving iets totaal abstracts voor hem krijgen dat als een ‘geautomatiseerd
mechaniek’ zijn blinde gang gaat. In het stukje getiteld ‘Middeleeuwen’ citeert hij
uitvoerig uit de inleiding van Huizinga's Herfsttij der middeleeuwen, een passage
die Montag gelezen moet hebben met een draaierig gevoel van herkenning in zijn
buik. In enkele alinea's staan zijn gedachten over de beschaving van de twintigste
eeuw, zoals hij die in sombere buien heeft, hier samengevat. Zinnen als ‘Het volk
kan zijn eigen lot en het gebeuren van den tijd niet anders zien dan als een altijd
durende opeenvolging van wanbestuur en uitzuiging, oorlog en rooverij, duurte,
gebrek en pestilentie... Het zijn niet alleen de kleinen en armen wier leven verliep
in die hachelijke onveiligheid; ook in dat van edelen en magistraten zijn de sterkste
lotswisselingen en voortdurende gevaren bijna regel.’ Vooral onder de indruk is
Montag van een zin als deze: ‘Het is een booze wereld. Het vuur van haat en geweld
brandt hoog, het onrecht is machtig, de duivel dekt met zijn zwarte vlerken een
duistere aarde.’ Volgt een verhandeling over onze voorstelling van het Laatste Oordeel
en de overeenkomsten tussen de middeleeuwen en onze tijd op zijn gebruikelijke
zakelijke en beeldende manier.
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Van S. Montags eerste bundel ‘Overpeinzingen’ is zojuist een Salamanderpocket verschenen.
(156 p., f9,90)

Kwelgeest
De duivel die ‘met zijn zwarte vlerken een duistere aarde’ bedekt, heeft in dit geval
te maken met de permanente catastrofe waaraan de beschaving ten prooi is. Montag
houdt zich met het niet omvatbare en ook met het minuscule (‘Muizen’, ‘Spinrag’)
bezig, met het abstracte en ook met het persoonlijke. Vandaar dat hij in de vorige
bundel Over de afwas, de doodstraf, dienstmeisjes, Dinky Toys en nog het een en
ander een pendant heeft kunnen schrijven van het zorgelijke beeld van een beschaving
dat Huizinga levert. Het briljante stukje heet ‘Innerlijke toestanden’ en heeft de
gedachten tot onderwerp die sterker zijn dan jezelf, ‘afzichtelijke en monsterachtige
gedachten die zich ongevraagd in het menselijk hoofd kunnen vestigen’. Er ontwikkelt
zich in dit stukje een zakelijke pathetiek waarin het monster fenomenologisch
aangepakt en onder verschillende omstandigheden wordt onderzocht. Maar de
onderzoeker verraadt zijn verhouding tot het monster door de ontembare
welsprekendheid waarmee hij het aanduidt als ‘de grote, onbeschofte kostgangers
van het bewustzijn’, ‘die zwaarlijvige parasiet’, ‘die dikke kwelgeest’ die zijn
uiteindelijke triomfen viert in het bed van zijn slachtoffer, als ‘een ongrijpbare
misdadiger’.
De militante optimist en de belligerente melancholicus houden elkaar in elke
bundel van Montag zorgvuldig in de gaten. Montag staat op voet van ‘oorlog’ met
architecten, met bestuurders die maar laten slopen en met bedervers van het stadsbeeld
in het algemeen. De aandacht voor wat een stad te bieden kan hebben doet mij wel
eens denken aan de manier waarop iemand als Walter Benjamin het over Berlijn en
Parijs kon hebben. Bij Benjamin speelde ook een soort persoonlijke gekwetstheid
een rol in zijn verhouding tot de beschaving, hoe verstopt die ook is in abstracties
die met het marxisme verwant zijn. Maar grote stukken uit zijn aantekeningen voor
wat postuum Das Passagen-Werk zou gaan heten en de herinneringen in Berlijnse
jeugd zouden hem weleens tot een schrijver kunnen maken die ook vrij toegang heeft
tot Montag.
Al deze varianten van de duivelse zwarte vlerken zouden de indruk kunnen wekken
dat het in deze en andere bundels van Montag zwaarmoedig toegaat. Dat zou verkeerd
zijn, ook al is het goed dat men de schakeringen van licht en donker in de stukjes
van Montag leert zien. Montags stijl maakt alles draaglijk. Bovendien vlecht hij door
zijn stukjes herhaaldelijk een ‘vrolijke gemoedelijkheid’ en verkondigt hij met een
zekere wellust dat het om ‘de gebruikelijke conférences over koetjes en kalfjes’ of
‘triviale puzzeltjes’ gaat. Dat is allemaal waar, zoals hij ook het weer en de seizoenen
niet vergeet.
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Maar dat weer. Is er een beter voorbeeld dan het weer als iets dat wraak kan nemen
op het leven? De zon of prettig herfstweer maakt van niets iets. Zulk weer is zo iets
als het Algemeen Wereldtijdschrift.
■
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De geoloog aan de schrijftafel
De verschillende versies van Le temps retrouvé onder de loep
Matinée chez la princesse de Guermantes door Marcel Proust Cahiers du
Temps retrouvé Edition critique établie par Henri Bonnet Uitgever:
Gallimard, 494 p., f58,80
Ieme van der Poel
Prousts laatste jaren hebben veel bijgedragen tot zijn legende. In de afzondering van
zijn met kurk betimmerde slaapkamer werkte hij vrijwel zonder onderbreking aan
de voltooiing van zijn meesterwerk, waarbij hij de wereld van de zinnelijke
waarneming (die in zijn roman zo'n belangrijke plaats in neemt), angstvallig
buitensloot. Toch was deze wedloop met de tijd minder dramatisch dan Prousts
biografen suggereren. Het is waar, dat hij tot en met zijn laatste nacht (18 november
1922) aan zijn boek is blijven werken. Hij schrapte en herschreef, en bedacht letterlijk - ellenlange toevoegingen, die zijn huishoudster, Céleste Albaret, zo goed
en zo kwaad als het ging, tussen de dichtbeschreven regels plakte. Vaak hadden deze
uitbreidingen betrekking op actuele gebeurtenissen, zoals de episode van baron
Charlus tijdens de Eerste Wereldoorlog, die pas achteraf aan het reeds voltooide
manuscript werd toegevoegd.
De eerste volledige versie van A la recherche du temps perdu dateert van 1916.
In zijn recente studie, Matinéé chez la princesse de Guermantes, weet Henri Bonnet
echter aannemelijk te maken, dat het essentiële, laatste deel van Prousts roman (Le
temps retrouvé), lang voor zijn dood, in de jaren 1910, 1911 gestalte kreeg.
Het vermoeden bestond al eerder. De Pléiade-editie is minder nauwkeurig dan
Bonnet en geeft als datum ‘vóór 1913’ op. De tekstbezorger Pierre Clarac,
karakteriseert het laatste deel van de Recherche echter nadrukkelijk als het ‘minst
voltooide’, terwijl Bonnet zich op het standpunt stelt dat Proust, in alle jaren dat hij
aan zijn roman bleef sleutelen, de kern van het laatste deel vrijwel ongemoeid liet.
De veranderingen hebben vooral betrekking op de personages. De esthetische
inzichten bleven gelijk.
Prousts kunstopvatting, die in zekere zin de ontknoping van de Recherche vormt,
is terug te vinden in het onvoltooide essay Contre Sainte-Beuve. Waarschijnlijk vatte
hij al in 1904 het plan op om over deze criticus te schrijven, toen deze, ter ere van
zijn honderdste geboortedag, in alle kranten plechtig werd herdacht. Proust verzette
zich tegen het verregaande rationalisme, waarmee Sainte-Beuve zijn kritiek bedreef
en stelde diens l'homme et l'oeuvre-methode aan de kaak, die het werk van een
schrijver met behulp van allerlei historische- en biografische gegevens moest
verklaren. De kritieken van Sainte-Beuve staan bol van de kennis, maar hij
veronachtzaamde het gevoel, de intuïtie, die in Prousts opvatting van het
kunstenaarschap een essentiële plaats inneemt.
De ik-figuur uit Contre Sainte-Beuve probeert zich tevergeefs een treinreis te
herinneren. Het verleden dat hij bewust heeft opgeroepen, mist de betovering, de
magie van het origineel. Alleen het toeval is in staat om de essentie van voorbije
gebeurtenissen terug te halen. Het geluid van een lepel die tegen de rand van een
bord tikt, herinnert hem ineens aan het gehamer van de spoorwegwerkers, die zijn
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trein tot stilstand dwongen. Uit dat ene, toevallige geluid ontrolt zich het verleden,
zo volledig, zo volmaakt, dat de herinnering de oorspronkelijke ervaring overtreft.

Verval
De hoofdpersoon uit de Recherche verzamelt in de loop van het verhaal een aantal
van deze toevallige herinneringen (souvenirs involontaires), die in Le temps retrouvé
culmineren tot een explosie van vergetelheid. De muziek van zijn geliefde componist
Vinteuil zet hem op het spoor van de ontknoping. Alleen de kunstenaar is bij machte
om de verloren tijd te herscheppen, door middel van zijn kunst.
Naast Contre Sainte-Beuve, werkte Proust in de jaren 1907-1909 aan een roman,
die hij zijn vrienden als ‘onkuis’ omschreef. De hoofdpersoon uit dit boek keert na
lange afwezigheid terug naar Parijs, waar hij een soiréé bezoekt. De gasten zien eruit
alsof zij maskers dragen, totdat hij onder de schmink, het poeder en de pruiken, de
vrienden van vroeger herkent. Soms neemt de afgrond van het verleden
duizelingwekkende vormen aan. ‘U dacht zeker dat ik mijn moeder was,’ grapt een
dikke dame, die inmiddels al veel ouder is dan de vrouw die de verteller in zijn jeugd
aanbad. Proust heeft de oorspronkelijke versie van deze gemaskerd balscène nogal
ingrijpend gewijzigd. De vergelijking met een betoverd kasteel verdween en maakte
plaats voor een veel prozaïscher beschrijving, waarbij de adelijke Guermantes-familie
een groot, modern appartement bewoont.
In Le temps retrouvé beperkt het thema van het verval zich niet alleen tot het
uiterlijk van de personages. Ook de karakters, ja zelfs de hele maatschappij heeft
tijdens Marcels afwezigheid een ingrijpende face-lift ondergaan. De sjiek van vroeger
is verdwenen. Charles Swann, de ongekroonde koning van de Parijse high society,
leeft nog slechts voort in de vulpen van die naam. In plaats van markiezinnen zijn
het nu de ‘Américaines’ die in de salons de scepter zwaaien. De oude adel steunt
zwaar op het buitenlandse kapitaal. In dit ontluisterende milieu doet nog een ander,
eigentijds fenomeen zijn intrede. De salons raken overspoeld met onttroonde vorsten
en ‘groothertoginnen in lompen’, die aan de Revolutie zijn ontsnapt.
Het thema van de maskerade (niet zijn wie je lijkt) komt ook tot uitdrukking in de
homoseksualiteit. De lesbische liefde en de homoerotiek vormen een tweede,
verborgen samenleving, die de maatschappelijke grenzen doorbreekt en die alleen
in een steelse blik of een vluchtig gebaar tot uitdrukking komt. Niet alle personages
respecteren deze code. De oude baron Charlus, die in vroeger jaren zijn passie voor
blonde soldaten in het diepste geheim beleed, gaat nu openlijk achter de tuinjongens
aan, tot ergernis van zijn secretaris, de ex-bordeelhouder Jupien. Het is een komisch
voorval, dat tegelijkertijd een bittere smaak nalaat. Het feit dat de trotse baron zich
niet langer voor zijn ‘vice’, zijn zonde schaamt, stempelt hem, meer dan zijn
lichamelijke gebreken, tot een karikatuur van zichzelf.
Omstreeks 1905 kreeg Proust het geniale idee om zijn kunsttheorie en de scène
van het gemaskerd bal om te smeden tot één geheel. In de versie van 1910-1911 (die
niet zo erg veel van de definitieve versie van Le temps retrouvé verschilt), dragen
de beide delen nog verschillende titels: l'Adoration perpétuelle en Le bal de têtes.
In 1913 verschijnt Du côté de chez Swann, het eerste deel van de Recherche. Het
boek stuit bij de lezers op nogal wat onbegrip en Proust besluit om de publikatie van
het volgende en laatste deel voorlopig uit te stellen. Het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog doorkruist zijn plannen definitief. In plaats van te publiceren, gaat hij
door met schrijven. De geschiedenis van Swann groeit uit tot een fresco van de
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vooroorlogse periode, waarin niet alleen het salonleven, maar ook de Dreyfus-affaire
uitvoerig aan de orde komt. Van Le temps retrouvé, het laatste deel van de Recherche,
bestaan drie versies. Het eerste manuscript dateert van 1909 en beperkt zich tot een
beschrijving van ‘het gemaskerd bal’. In 1910-1911 schreef Proust een nieuwe versie,
die al heel veel lijkt op de definitieve, die in de periode 1913-1916 ontstond. Tijdens
het schrijven en daarna voegde hij aan het manuscript een massa noten en varianten
toe. Dit materiaal is door Henri Bonnet aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen.
Als een literaire geoloog laat hij zien, hoe de wereld van de Recherche uit een aantal
oudere en jongere lagen bestaat. De noten geven een goed inzicht in Prousts manier
van werken, en werpen ook een nieuw licht op het Albertine-mysterie, dat fervente
Proustianen nog altijd bezighoudt.
In de roman is Albertine de minnares die de verteller een tijdlang in zijn huis
gevangen houdt, totdat zij op een zeker ogenblik de benen neemt en niet lang daarna
verongelukt. Deze episode vertoont een duidelijke parallel met de geschiedenis van
Albert Agostinelli. Deze gewezen chauffeur trad enige tijd als Prousts particulier
secretaris op. Op kosten van zijn werkgever haalde hij zijn vliegbrevet en stortte niet
lang daarna met zijn vliegtuig in zee. Het is niet moeilijk om van de Albertine uit
het boek een ‘Albert’ te maken, te meer daar samenwonen voor jongedames uit de
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Een restaurant in het Bois de Boulogne, ‘Le Bois’ in A la Recherche du Temps perdu, I, p. 263

De paviljoens van het Parc de Bagatelle, ‘Le Bois’ in A la Recherche du Temps perdu, I, p. 422

‘Hotel du faubourg Saint-Germain, ‘L'Hôtel de Guermantes’ in A la Recherche du Temps
perdu, III, p. 866

‘Le petit train’ van Balbec naar Grallevast, A la Recherche du Temps perdu, I, p. 385/6
Deze foto's van Francois-Xavier Bouchart zijn afkomstig uit het boek ‘Marcel Proust, La Figure des
Pays’, bestaande uit bijna honderd foto's van de huizen, straten, parken, dorpen en steden die model
hebben gestaan voor A la Recherche du Temps perdu, zoals Illiers/Combray, Bois de Boulogne/Le
Bois, Trouville/Balbec etc. Een prachtig, door Editions Colona uitgegeven boek, f82,80, geïmporteerd
door Idea Books, Amsterdam
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Een liederlijk-artistiek bewustzijn
Constance, het derde deel van Durrells Quincunx-cyclus
Constance or Solitary Practices door Lawrence Durrell Uitgever: Faber
& Faber, 393 p., f45,45 Importeur: Nilsson & Lamm
Joyce & Co.
Wanneer je een Engelsman vraagt wat hij van Durrell vindt, ontstaat er een
misverstand:
‘Nee, ik bedoel niet Gerald, inderdaad de schrijver van die “most entertaining”
verhalen over dieren, maar Lawrence George.’
‘Oh, de broer.’ En daarmee is de mening weergegeven. Lawrence Durrell is slechts
de broer, hij schrijft niet over dieren, en, wat erger is, hij schrijft niet erg Engels;
woont hij niet al jaren in Zuid-Frankrijk, en daarvoor op een Grieks eiland?
Wanneer je een literatuurliefhebber hier vraagt wat hij van Lawrence Durrell vindt,
is de reactie niet veel enthousiaster: van Justine hebben ze weleens gehoord, ja, maar
de rest van het Alexandria Quartet was niet om door te komen, larmoyant,
bombastisch, op de rand van de kitsch en de Amerikaanse geldromans, en na dat
afgrijselijke, vertaalde en geramsjte boek Tunc heeft men het verder meestal wel
voor gezien gehouden.
Tegenover deze meningen staan doorgaans heel goede kritieken in gezaghebbende
literatuurtijdschriften, fikse verkoopcijfers en het warme hart dat ondergetekende
deze warmbloedige schrijver toedraagt. Ik wil het hier niet hebben over de dichter,
de schrijver van reisverhalen, essays of humor, maar uitsluitend over de
romanschrijver Durrell, vooral naar aanleiding van diens nieuwste boek, Constance
or Solitary Practices.
De onwilligheid van het sophisticated publiek zich aan Durrell over te geven, moet
wel enigszins aan dit verkoopsucces van zijn eerdere boeken geweten worden; dat
maakt hem verdacht en drijft hem ten onrechte in het kamp van de Robbinsen en
McLeans, van het boek als marketing produkt. Maar het is misschien nog meer te
wijten aan zijn exotische lokaties, zijn veelvoudige kleurige karakters, hun niet
geborneerde joyeuze levensinstelling, alles geïmpregneerd door een mediterrane
warmte die ook zijn zeer persoonlijke stijl (een pleonasme) doordrenkt en exuberant
weelderig maakt, geheel in overeenstemming met de Asianistische ambiance van
zijn lokaties.
Andere karakteristieken van Durrells romans zijn de humor, de ingewikkelde plots,
de nadruk op de erotiek als alles bewegend levensbeginsel, het spelen met Freudiaanse
motieven (hetgeen mij toch een generatiekwestie begint te lijken, of, om J.P. Guépin
te citeren: ‘Ik geloof niet in Freud, maar hij bestaat wel!’), de bizarre en erudiete
dialogen (met een toegestane mengeling van modieus magische elementen:
kabbalistiek, Tao, Tempeliers), kortom de Judeo-Griekse erfenis uit het bekken van
de Middellandse Zee, goed voedsel en mooie, interessante mensen. En altijd weer
het plezier in de eigen pen en de eigen stem: aantekeningen voor landschapstonen,
adagium-achtige uitspraken, afwisselend kort gesneden en lang aangehouden scènes.
Voeg daarbij het spel van verschuivingen in tijd en standpunt, de schrijver aan het
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werk gezien door een schrijver aan het werk (duizend visies en revisies,
aantekenboeken, aanzetten, de studeerkamer bij nacht) en de gedetailleerde aandacht
voor historische en geografische achtergronden, bij voorkeur op een snijpunt en in
een smeltkroes van verschillende culturen, en je zou toch alles moeten hebben wat
de moderne roman met dubbele bodems (de schrijver is een goochelaar, alleen een
goochelaar kan ons de werkelijkheid in dwarsdoorsnede acceptabel doen lijken) zo
rijk en zo genietbaar maakt; er is niets wat daarmee kan wedijveren.

Virtuoos
De waarheid is dat zelfs ik, die al deze ingrediënten zo liefheb, mij afvraag waarom
de resultaten mij niet altijd overtuigen. Een roman moet overtuigen, en ofschoon
Durrell verblindt, verbijstert tot het je duizelt, dreunen zijn argumenten zo luid en
stapelen ze zich zo op dat de beoogde instemming soms uitblijft, omdat je aangeslagen
achterblijft met grote ogen en gapende mond het vuurwerk gade slaand dat je
gezichtsvermogen en begrip niet meer omvatten kan. Vuurwerk is er, maar het lijkt
alsof de virtuositeit van de goochelaar zich tegen hem zelf keert: bij zoveel
behendigheid vermoed je niet veel meer dan trucs. En zoveel moet ik toegeven: na
tien romans van Durrell kun je de schema's voor zijn beweringen op voorhand ruiken;
het model voor zijn kernachtige uitspraken wordt niet altijd meer gevuld door
consistente gedachtenfiguren waar je van opkijkt en ook de bewegingen van de steeds
om elkaar en elkaars psychoanalist heendraaiende personages lijken niet altijd even
noodzakelijk of door de plot gerechtvaardigd. Maar waar het in de boeken van Durrell
om gaat, wat deze zetstukken en afleidingsmanoeuvres laten schitteren is altijd de
taal: wij bewonderen de zinsfiguren en gedachtenfiguren van de virtuoos.

Lawrence Durrell

Afgezien van zijn twee eerste romans, The Black Book (dat zijn prestige ontleende
aan het feit dat het aanvankelijk gepubliceerd werd door de Olympia Press in Parijs),
en The Dark Labyrinth (1947), verschijnen de boeken van Durrell in bij elkaar horende
groepen: het Alexandria Quartet dat bestaat uit Justine (1957), Balthazar (1958),
Mountolive (1958) en Clea (1960); de dubbeldekker die bestaat uit Tunc (1968) en
Nunquam (1970); en de serie nu in wording, waarvan pas na het tweede deel duidelijk
werd dat zij uit vijf delen gaat bestaan: Monsieur or The Prince of Darkness (1974),
Livia or Buried Alive (1978) en Constance or Solitary Practices.
Als passende ondertitel voor zijn Quartet suggereert Durrell in een achteraf
geschreven nawoord: ‘een continuüm van woorden’. Over de constructie zegt hij in
dat nawoord: ‘Voor het uitwerken van mijn vorm, heb ik, bij wijze van ruwe analogie,
de relativiteitstheorie tot model genomen. De eerste drie boeken zijn als invoeging
met elkaar verbonden, “als aanslibsels” van elkaar en niet als vervolgdelen; alleen
de laatste roman was bedoeld als een echt vervolg om de tijddimensie in te schakelen.
Het geheel was bedoeld als een uitdaging voor de seriële vorm van de conventionele
roman: de van tijd verzadigde roman van heden ten dage.’ Aldus bereikt Durrell met
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deze vier boeken een epic sweep, niet in de breedte, door het laten verstrijken van
vele jaren en opeenvolgende generaties, maar in de diepte, door de verschillende
tempi en standpunten rondom een aantal gegevens. De leeservaring van dit magistrale
werk, bedoeld om de stad van de oude dichter Cavafy te vieren, geeft daadwerkelijk
een schokeffect, in de laatste woorden van het laatste deel: ‘En ik voelde mij alsof
het hele universum mij een zetje had gegeven!’
Verschillende motieven uit deze boeken komen steeds terug, net zoals men soms
het idee heeft dat een min of meer identieke troupe van karakters in elk boek van
Durrell weer optreedt: de mysterieuze donkere vrouw, de blonde koele confidante,
de jonge naïeve schrijver die zich spiegelt aan een oudere doorgewinterde collega
in zijn aantekeningen, de Egyptische prins, de stockfiguren uit de Engelse
diplomatieke wereld, Freudianiserende artsen, het sympathieke hoertje, en veel
geurende stadsgezichten, lichtende land-, lucht- en zeeschappen.

Verborgen schat
Ik moet mij schrap zetten om iets te zeggen over de eerste drie van de vijf laatste
romans in wording. Juist omdat het werk nog niet voltooid is, kan ik er geen zicht
op krijgen: de dans van de figuren gaat dit keer volgens een wel heel ingewikkeld
patroon. Nu lijkt het of we daarbij geholpen worden door opmerkingen van de
romanfiguren zelf, maar deze maken het alleen maar ingewikkelder.
Centraal onderwerp van de handelingen is een verborgen schat van
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de Tempeliers, en de plaats waar alle personages samenkomen is de Provence, in en
om de stad Avignon die hier eenzelfde rol speelt als Alexandria in de eerdere boeken.
Dan beginnen de moeilijkheden pas, want er is sprake van een dubbel set personages,
die elkaars schaduwbeeld zijn, maar die ook onderling met elkaar verkeren. Er is
sprake van een schrijver, de teboeksteller van de hele geschiedenis, Aubrey Blanford,
die gezeten in een rolstoel ten gevolge van een hachelijk incident in Egypte tijdens
de Tweede Wereldoorlog, een boek schrijft dat geschreven wordt door zijn alter ego
- of liever zijn meer ongeremde en puur liederlijk-artistieke bewustzijn - Rob Sutcliffe.
Of misschien is het eerder zo dat Blanford en zijn vrienden creaties van de door hem
gecreëerde Sutcliffe blijken te zijn. Met deze Sutcliffe - wel de sympathiekste figuur
van het hele stel - voert hij eindeloze gesprekken over hun personages. Het is duidelijk
dat dit tot ingewikkelde constructies voert als: ‘Sutcliffe, schrijvend over hem, of
liever, hijzelf over zichzelf schrijvend in het karakter van Sutcliffe, onder de satirische
naam van Bloshford in de roman Monsieur, had ergens gezegd...’ Maar waar deze
Sutcliffe zoveel verschillende levensmogelijkheden kent, en hij als gesprekspartner
van Blanford ‘materialiseert’ in diens solitaire overpeinzingen, is het toch deze laatste
die we als uitgangspunt moeten nemen. Van jongs af aan schrijft hij elke nacht voor
hij gaat slapen in een schoolschrift. ‘En hier was het, dat zonder het te weten Sutcliffe
werd geboren. Op school was eens een van zijn dagboeken gepikt uit zijn kastje, en
een pesterige jongen had enkele passages eruit voorgelezen aan een kring van
lachende en honende klasgenoten. Het was bijzonder vernederend; en om zich te
weren tegen een herhaling van een dergelijke foltering had Blanford zijn gedachten
en ideeën toegeschreven aan een denkbeeldige schrijver S. (...) Maar langzaam en
tersluiks begon S. vorm te krijgen als een persoon, een luidruchtig en wanhopig
karakter, een versplinterd mens, voorbestemd tot het schrijverschap met al zijn
ellende en triomfen...’ Blanford zelf is een nogal kleurloos karakter, ook vóór zijn
verwonding; hij heeft de stimulans van de dirty-minded Sutcliffe nodig, want: ‘Ik
heb geen biografie; als een echte kunstenaar ga ik door het leven als een figuur uit
een van mijn eigen boeken.’ Deze twee schimmen van elkaar, wier persoonlijk leven
het produkt van hun wederzijdse verbeelding is, schrijven beiden bijgevolg aan
boeken die veel op elkaar lijken, en waarover ze bij elkaar jaloers informeren. De
roman die door Blanford Monsieur wordt genoemd, heet bij Sutcliffe The Prince of
Darkness (... is a gentleman), en eenzelfde verklaring voor de dichotomie tussen titel
en ondertitel zou ook weleens kunnen opgaan voor Livia of Buried Alive en voor
Constance of Solitary Practices; want niet Livia is levend begraven in deel twee,
noch geeft Constance zich in deel drie over aan solitaire genoegens, integendeel.
Wat is nu de samenhang tussen deze boeken, waarin de personages elkaar soms
maar heel terloops ontmoeten: ‘Wel, glurend om de hoeken van de toekomst, zag ik
zo iets als een quincunx van romans die in een gedegen klassiek patroon waren
uitgestippeld. Vijf Q-romans geschreven in een hogelijk elliptische quincunxiale stijl
die speciaal voor de gelegenheid ontworpen is. Ofschoon ze slechts van elkaar
afhankelijk zijn als echo's, kunnen ze niet in een reeks aan elkaar gelegd worden, als
dominostenen - maar behoren ze eenvoudigweg tot dezelfde bloedgroep, vijf panelen,
waarvoor je rammelende ouwe Monsieur eenvoudig een kluster van thema's verschaft
die in de andere boeken uitgewerkt kunnen worden...’ Welk een schrijversdroom!
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Galeiboeven
Een quincunx is een ordeningsprincipe van vijf zoals het patroon van vijf punten op
een dobbelsteen, waarmee je bij voorbeeld bomen in een boomgaard kan
rangschikken. Ergens in de buurt van Avignon moet de schat van de Tempeliers
verborgen liggen onder een dergelijke quincunx van bomen. Maar de schat waar de
ex-priesterstudent Quatrefages (door de Duitsers in de oorlog tot waanzin gemarteld
om het door hem dicht benaderde geheim prijs te geven) de Nazi's, de malle Engelse
Lord Galen, de iets te gladde Egyptische prins en Piers de Nogaret (een rechtstreekse
nazaat van een historische sleutelfiguur in het drama van de Tempeliers, en in het
bezit van cruciale documenten over de zaak) naar op zoek zijn, de werkelijke schat
is het geheim van de Tempeliers.
Het is Sutcliffe's vriend Toby, een Oxford don, die een wetenschappelijke studie
van dit onderwerp maakt op het Provencaalse kasteel: in de legenden van de
Tempeliers zou het laatste avondmaal in Avignon hebben plaatsgevonden. Een raadsel
zonder antwoord: Als er vijf
Vervolg op pagina 11
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Een bescheten positie
William Whartons klaverjassende genieën
A Midnight Clear door William Wharton Uitgever: Alfred A. Knopf, f43,Importeur: Van Ditmar
Doeschka Meijsing
Het weerzinwekkendst is de Napoleontische oorlog van 1805-1812 eens weergegeven
door Tolstoj, die in Oorlog en vrede zijn Petja Rostov vrijwillig dienst laat nemen
in het Russische leger. De nog piepjonge Rostov bevindt zich met zijn kameraden
middenin de vijandelijke linies. Hij hoort de bevelen en marcheert met de anderen
naar links in de slagorde, naar rechts in de slagorde, hij stormt vooruit en hij houdt
halt. Hij bevindt zich als soldaat in het centrum van de beslissende slag, maar alles
wat hij ziet zijn de jassen van de mannen vóór hem en naast hem, en de modder onder
zijn voeten. De oorlog is voor hem, in het veld, een gruwelijke en onbegrijpelijke
chaos. Hij is een naïef en nietswaardig palletje in de grote oorlogsmachine.
De grote oorlogsmachine is ook de baas van de zes jonge soldaten uit A Midnight
Clear van William Wharton. Alleen bevinden we ons hier niet op de Russische
slagvelden, maar in 1945 in de Ardennen, tijdens het Ardennenoffensief van de laatste
wereldoorlog. Veel verschil maakt dat niet. Ook deze zes soldaten moeten blindelings
opdrachten uitvoeren die ze niet begrijpen en bevinden zich in een situatie die hun
alleen maar zinloos voorkomt: ‘De militaire gedachte schijnt soldaten op te leiden
voor een oorlog die juist achter de rug is. Wij zijn opgeleid om in de loopgraven te
vechten. In de Eerste Wereldoorlog stonden ze klaar om charges te paard uit te
voeren. Het houdt nooit op.’
Nee, het houdt waarschijnlijk nooit op, de vindingrijkheid van mensen is te groot,
dan dat het ooit afgelopen zou kunnen zijn. Een boek als A Midnight Clear mag dan,
omdat het de stompzinnigheid van de grote machinerie aantoont, als een
anti-oorlogsboek gelden, het mist de kracht en de kwaadheid van, bij voorbeeld, Im
Westen nichts Neues van Erich Maria Remarque waarnaar in A Midnight Clear heel
duidelijk verwezen wordt. En ook Remarque's boek over de Eerste Wereldoorlog
heeft de Tweede geen millimeter verder weg kunnen houden.
A Midnight Clear is William Whartons derde roman. Zijn debuut Birdy werd met
zulk luid tromgeroffel ten doop gehouden dat je al bij voorbaat bevooroordeeld ging
denken dat het wel een kind met een vogelkopje zou zijn. Toch werd het in de
Amerikaanse pers goed ontvangen. The Village Voice noemde het zelfs dé roman
van het jaar en beschouwde het als een kruising tussen A Catcher in the Rye en The
Wind in the Willows. Een treffender typering is moeilijk denkbaar. Niet alleen voor
Birdy, maar ook voor het stemgeluid dat opklinkt uit A Midnight Clear, een combinatie
van een aan Salinger ontleend vernuft en een bewust kinderlijk gehouden eenvoud.

Duits gedrag
Eerst het verhaal: de zes soldaten uit het boek vormen de overlevende helft van een
peloton IR, (inlichtingen- en verkenningstroepen). Het peloton is in de laatste maanden
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van de oorlog gerecruteerd uit de Amerikaanse reservetroepen, bestaande uit
zeventienjarige jongens die aan Amerikaanse universiteiten studeerden in afwachting
van hun oproep, waarvan niemand vermoedde dat die ooit zou komen. Als ze tenslotte,
buiten alle verwachting toch naar Europa verscheept worden, zijn ze eigenwijs,
arrogant en niet bereid meer dan één vinger voor het leger uit te steken. Dit speciale
peloton bestaat uit jongens, alle met een I.Q. van 150 punten. Kleine genieën.
Ze worden belast met de opdracht hun intrek te nemen in een verlaten ‘chateau’
en de wacht te houden bij een verlaten brug, ergens middenin de verlaten Ardennen.
De tijd van handeling is rond kerstmis 1944 en de sneeuw valt stille: er is geen hand
voor ogen te zien en het grootste probleem is wakker te blijven en niet te bevriezen.
Onderweg naar hun opdracht zijn ze in de bossen al de lijken tegengekomen van een
Amerikaanse en een Duitse soldaat, die elkaar in bevroren toestand omarmen als
gold het een pas de deux. Tijdens hun verblijf in het kasteel en hun wachtpost bij de
brug, merken ze dat ze omringd worden door Duitse soldaten, die hen trakteren op
een sneeuwballengevecht en een brandende kerstboom, in plaats van op granaten en
mitrailleurvuur. Dit alles speelt zich af als een schimmengevecht in de nachtelijke
sneeuw, waarbij het raadsel van het Duitse gedrag de grootste angst oplevert.
Het raadsel wordt opgelost in een noodlottige maar vanzelfsprekende
gruwelkomedie, waaruit vier van de zes levend te voorschijn komen, banger voor
de oorlog dan voordien, hulpelozer ook, en met nog meer afkeer voor het leger.
William Wharton weet overtuigend en nauwkeurig de paar dagen op het kasteel
in de sneeuw te beschrijven. Met grote precisie wordt uur voor uur van de jongens
gevolgd, hun telefoongesprekken van en naar de wachtposten, de wachten zelf in de
voortdurend vallende sneeuw, de plannen die ze maken om heelhuids uit de opdracht
te komen. Die beschrijving is weinig spectaculair. Des te verrassender is dat hij geen
moment verveelt, integendeel, door de exacte, monotone beschrijving raak je langzaam
maar zeker verzeild in het ingesneeuwde isolement van de zes soldaten uit het boek.
Het wachten, de angst, de routine, de verslaving aan het eeuwige bridgespel met
zelfgemaakte kaarten - zo absurd moet de oorlog gevoeld zijn door de jonge
Amerikanen van de laatste lichting.
Maar het zijn en blijven Amerikaanse soldaten. Ze spreken geen enkele taal behalve
de hunne, ze hebben geen idee hoe Europa geografisch in elkaar zit, ze weten heel
vaag dat Hitler ‘vreselijke dingen’ met joden uithaalt, maar verder dan een ‘fuck
Hitler’ weten ze hun emoties niet te brengen. En dat is dan nog meer omdat ‘fucking
Hitler’ hen in een zo bescheten positie heeft gebracht met zijn oorlog. Nu ja, het zijn
ook nog maar kinderen.

Leesoren
Maar op dit punt begint er toch iets hinderlijk te storen. De nadruk die de ik-verteller
in de eerste hoofdstukken legt op het bijzondere karakter van dit speciale peloton
blijkt in de loop van het boek misleidend. Zes jongens tussen de zeventien en
negentien jaar oud, met een I.Q. van 150, anti-leger, die zo snel lezen dat ze met z'n
zessen tegelijk één boek lezen, in stukken gescheurd om door te geven, die verslaafd
zijn aan schaken en bridgen - ik vind zo'n gegeven bij voorbaat om van te watertanden.
Als de ik-verteller in het eerste hoofdstuk meedeelt hoe een van hen uit het hoofd de
moeilijkste kruiswoordpuzzels maakt, de ander een dichter is, de derde eigenlijk een
schaakgrootmeester had moeten zijn; hoe ze het reserveonderdeel ASTP waartoe ze
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horen beschouwen als een ‘onuitspreekbaar acronym’, dat alleen maar makkelijk uit
te spreken is als je de TP leest als een Babylonische diftong, uitgesproken als S
(‘Schutzer counterclaimed that de TP went with the AS for wiping purposes’); hoe
tussen hen een voortdurende Opperlandse taal- en letterkunde-discussie gevoerd
wordt - dan verwacht je allicht in de rest van het boek, als ze eenmaal ingekwartierd
zijn in hun Ardenner kasteel, een paar proeven van bekwame briljantie van de zes.
Maar dat is raar, die jongens praten heel gewoon zoals ik denk dat alle soldatenjongens
met elkaar praten. En wat het bridgen en schaken betreft, er wordt in de Ardennen
niet één schaakwedstrijd gespeeld en het verslag van hun eeuwige bridgepartijen is
geen moment spannender dan het verslag van eeuwig klaverjassen zou zijn. Dat is
niet erg, het kan me werkelijk niet schelen of ze bridgen of klaverjassen, maar waarom
zo hoog van de toren geblazen over hun geniale hersenen en hun Very Special Sense
of the World?
Ik denk dat het antwoord hierop is dat William Wharton iets te veel naar Salinger
heeft gekeken. Salinger gaf zijn familie-Glass-kinderen een buitengewone intelligentie
mee (de oudste, Seymour Glass, schreef op achtjarige leeftijd het verbazingwekkende
gedicht: ‘John Keats, John Keats, John / put your scarfe on). De kinderen Glass
treden niet voor niets op in het radioprogramma ‘It's A Wise Child’. Maar Salinger
geeft talloze voorbeelden van de onverwachte genialiteit van de kinderen, en dat is
niet zelden verbluffend.
William Wharton maakt ons wel lekker dat we met heel bijzondere soldatenjongens
te maken hebben, maar heus, in de rest van het boek
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blijkt dat niet. William Wharton heeft niet alleen goede leesogen, hij heeft ook goede
leesoren waarmee hij naar Salinger geluisterd heeft. Het hele eerste hoofdstuk dacht
ik: wie hoor ik daar toch praten? Dat stemgeluid, die toon komt me zo bekend voor.
Is dat niet Holden Caulfield? Nee dat is het ongelukkige, spiekende, broertje van
Holden. Spieken is geoorloofd, mits men niet betrapt wordt en geen fouten maakt.
Maar William Wharton laat twee of drie keer in het boek merken dat de ik-verteller
dit verhaal meer dan dertig jaar na de oorlog vertelt. Dan is zo'n man inmiddels over
de vijftig en wat voor nut heeft het dan om een keel van een negentienjarige op te
zetten? Het zal wel heimwee zijn.
Maar dat is nu juist zo vreemd in een boek dat in zijn knappe plot de absurditeit
van de oorlog overtuigend weergeeft: dat er iets van heimwee naar die situatie in
meeklinkt. En heimwee ruikt niet lekker in zo'n geval.
■

Proust
Vervolg van pagina 6
gere standen in Prousts tijd zeer ongebruikelijk was. Toch heeft vooral Céleste Albaret
zich altijd fel tegen deze interpretatie verzet.
De nijvere Henri Bonnet gooit nu opnieuw olie op het vuur door erop te wijzen,
dat de naam van Albertine (doorgestreept weliswaar, wat de kwestie nog pikanter
maakt) pas in de Albert-periode voor het eerst in de tekst opduikt, wat de
autobiografische herkomst van deze episode zou bevestigen. Zo'n ontdekking is op
zichzelf natuurlijk aardig, al dringt bij zoveel speurzin een nieuwe vraag zich op:
‘Zou Henri Bonnet misschien dezelfde zijn als Sainte-Beuve?’
■

Lawrence Durrell
Vervolg van pagina 9
aan tafel zitten, wie is dan de Judas? ‘Ik begin steeds meer te geloven dat in elke
seksuele handeling vier personen betrokken zijn,’ is een uitspraak van Freud die
Durrell als motto gebruikt; maar het is altijd 4 + 1: Freud zelf is de Judas.
Ook Avignon speelt een centrale rol. Avignon was niet alleen voor korte tijd het
Rome van de wereld, met paleizen als bastions gebouwd om de schatten te
beschermen, het was ook de stad waar Petrarca zijn Laura zag, en de stad van een
voorouder van Markies de Sade: symbool voor ideale liefde en voor de liefde in al
haar perversiteiten. De figuren Piers en Hillary hebben een incestueus verbond met
hun zusjes; deze meisjes zijn getrouwd, maar ook agressief lesbisch. Om nog maar
te zwijgen over de groots opgezette orgieën van de prins, waarvoor hij slechts
galeiboeven en hoeren uit Marseille uitnodigt. En een niet onaanzienlijk deel van de
karakters heeft domicilie in het dolhuis, waar Constance, die de sofa van Freud uit
Wenen voor de Duitsers heeft weten te redden, als psychiater werkt.
Speelde Livia zich af in een paradijselijke vooroorlogse stemming van jeugdliefde
en frustratie, de roman die naar haar zusje Constance is genoemd kenmerkt zich door
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een minder uitbundige toon, als de meest ingetogen van Durrells boeken, gezet in
de grimmige mineurstemming van de oorlogstijd. De verse bruidegom van Constance,
Sam (door broer Hillary samen met Blanford naar de Provence gehaald om het geërfde
buiten Tu Duc op te knappen in het vorige boek) vertrekt in de oorlog, om om te
komen in een neutraal land, Egypte, ten gevolge van hetzelfde ongeluk waarbij
Blanford verlamd raakt. Livia, met wie de naïeve Blanford nog op de valreep getrouwd
is in Parijs (‘Maar waarom?’ - ‘Ach, als je dat zo graag wilde, leek het een zo
gemakkelijk geschenk om je te geven.’), trekt ook een uniform aan, grijs, met
swastika's, om later bij Constance te komen spoken en zelfmoord te plegen. Blanford
gaat op uitnodiging van de Prins naar Egypte. En Constance komt, in dienst van het
Rode Kruis, terug op Tu Duc in de ‘vrije zône’, die niet erg onafhankelijk blijkt.
Er is veel moeite gedaan om de oorlogstijd onder Franse burgers en Duitse soldaten
gestalte te geven, bijna zonder partij te trekken. Zelfs de joden, die zozeer de
ideeënwereld van Constance bevoorraden, worden niet vrijgepleit van excrementale
goudzucht en een geprolongeerd schuldgevoel in verband met de voorbereidingen
voor de atoombom. De Duitse Wehrmacht-generaal von Esslin wordt als een tenminste
sympathetisch karakter ontvouwen, ook al speelt er een schablone van de slechte
SS'er mee. Alle schittering en warmte van de twee eerdere delen wordt afgedempt
tot het grijs van uniformen, de smoezelige kou van onverwarmde en vertraagde
treinen, de vuile glans van ongewassen haar, de vale grauwheid van een neutraal
Genève.
Zelfs de ‘mooie affaire’ die Blanford gepresenteerd krijgt in de vorm van een
vrouwelijke verbindingsofficier in Egypte, is slechts aanleiding tot bittere
doodsoverwegingen. Kleiner dan in het echte leven, zo zijn al deze grootse machteloze
romanfiguren die niet weten van welke kant het kwaad komt (Nancy Quiminal, die
met haar lichaam joden vrijkoopt van de gestapo, wordt als dank na de bevrijding
door een dronken ‘verzetsheld’ neergeschoten). Eindigde het vorige boek met de
exuberante spree van de Egyptische prins, waarvoor hij de hele Pont d'Avignon had
afgehuurd, dit sombere deel in zijn trage lento eindigt in een absurde noot waarbij
de gekken uit het gesticht losbreken, en in een de Tempeliers parodiërende optocht
onder leiding van Quatrefages, optrekken naar de zo juist door de Duitsers verlaten
stad. Een beangstigend magistrale scène, waarin de grootmeester met zijn onderwerp
de draak lijkt te steken en een van zijn beroemde thema's nog eens uitwerkt: gek of
gezond? Wat is het verschil? En hoe kun je weten wie de gekken zijn en wie niet?
De echte en de fictieve figuren die zich met elkaar onderhouden in deze boeken,
als variaties op het thema: de relatie tussen de schrijver en zijn medium, de schrijver
die geschreven wordt door zijn personages, wiens leven slechts een schaduw is van
dat van zijn scheppingen - deze goed onderscheidbare figuren zijn ondertussen heel
dierbaar geworden in deze romancyclus, sterker dan de werkelijkheid, veralgemeend
in hun verbijzondering, wat de bedoeling van de roman is en niet andersom. En het
moet mij van het hart dat, ondanks de bezwaren van het épater die aan Durrell kleven,
zijn romans niet voor scholieren zijn geschreven en dus niet de denkbeeldige
verdienste bezitten van de eenvoud en de helderheid die hier steeds zo geprezen
worden. Ze hebben de brille, de gusto, de thematische en constructieve rijkdom van
objecten voor fijnproevers en kenners.
■
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De boeken van The Alexandria Quartet (Justine, Balthazar, Mountolive en Clea)
zijn uitgegeven als pocket (Washington Square Press) en worden geïmporteerd door
Van Ditmar.
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Het verschil tussen een wervelwind en een muziekstuk
The Mind's I: kunnen computers denken?
The Mind's I Fantasies and Reflections on Self & Soul Composed and
Arranged by Douglas R. Hofstadter and Daniel C. Dennett Uitgever:
Penguin, 486 p., f28,75 Importeur: Nilsson & Lamm
Michael Morreau
In 1950 verscheen in het filosofische tijdschrift Mind een inmiddels klassiek artikel,
‘Computing Machinery and Intelligence’ van de Engelse computerkundige Alan
Turing. De vraag die Turing bezighield, of machines ooit zullen kunnen denken, was
in die tijd actueel geworden. Voor het eerst was er een machine die het verleidelijk
maakte die vraag bevestigend te beantwoorden, de computer. Niemand zou beweren
dat een rekenlat of een telraam zelf sommen kan maken, maar de computers uit de
jaren vijftig, hoe rudimentair ook, gingen al gauw ‘elektronische breinen’ heten. Ze
spraken tot de verbeelding.
Om zijn antwoord meer dan science fiction te laten zijn achtte Turing het echter
noodzakelijk om de probleemstelling enigszins anders te formuleren: de aanwezigheid
van gedachten kan niet zomaar worden vastgesteld, zelfs niet wanneer het om andere
mensen gaat. Wat het ook voor iets is, je kunt een bewustzijn niet aanraken, wegen
of fotograferen. Turing stelde daarom het volgende voor. De vraag of een machine
kan denken moet worden begrepen als de vraag of zij de intellectuele activiteiten
van mensen overtuigend kan nabootsen. Om dit te toetsen bedacht hij de zogenoemde
Turing Test, die erop neerkomt dat een onderzoeker gesprekken voert met zowel een
computer als een mens, via een telexverbinding. Als hij er niet in slaagt te
onderscheiden wie mens is en wat machine, dan is deze laatste volgens Turing in
staat tot denken.
Of deze precisering van het probleem van computerintelligentie acceptabel is of
niet is een filosofische vraag. Verschillende bezwaren werden door Turing
geanticipeerd en alvast beantwoord, maar in de jaren sinds de publikatie van zijn
artikel zijn er nog duizenden artikelen en boeken over verschenen. Intussen is er in
de computerkunde ook een nieuw vakgebied ontstaan: Articiciële Intelligentie,
waarbinnen men zich bezighoudt met de ontwikkeling van computerprogramma's
die de hogere functies van de hersenen simuleren.

Jorge Luis Borges
Dennett en Hofstadter, de twee samenstellers van The Mind's I, zijn respectievelijk
filosoof en computerkundige en hebben allebei op dit vakgebied gewerkt. Ook zijn
ze er allebei van overtuigd dat Turing gelijk had, of in ieder geval bijna, en het boek
dat ze hebben geschreven kan niet anders worden gelezen dan als een poging om
iets van die overtuiging over te brengen. Dit gebeurt niet, of niet uitsluitend, door
middel van het soort argumentatie dat gebruikelijk is in de filosofie. Het boek is een
collage van korte verhalen, puzzels, gedachtenexperimenten en wetenschappelijke
publikaties, waarin haast alle onderwerpen worden aangesneden die met het
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verschijnsel bewustzijn te maken hebben. Wat is het bewustzijn? Hebben andere
mensen er ook één? En dieren? Zo ja, waar bevindt het zich dan en hoe ontstaat het?
Zou een bewustzijn ook in een machine kunnen ontstaan? Deze laatste, en in The
Mind's I meest centrale vraag, heeft Hofstadter het mooist gesteld: ‘Is the soul more
than the hum of its parts?’
Qua opzet en stijl zijn de verschillende bijdragen even uiteenlopend als de
eenentwintig schrijvers die vertegenwoordigd zijn, waaronder Borges, de geneticus
Dawkins, Stanislaw Lem, en Turing zelf. In sommige stukken is het de bedoeling
verwarring te stichten bij iedereen die er naïeve meningen op na houdt, in andere
worden de opvattingen van Dennett en Hofstadter op suggestieve wijze weergegeven.
Iedere bijdrage wordt gevolgd door een bespiegeling waarin het verband met de rest
van het boek expliciet wordt gemaakt.

Douglas R. Hofstadter

Borges opent de rij met een fragment uit Labyrinths, ‘Borges and I’, waarin hij
vertelt over zijn gevoel twee personen te zijn. De één is een gevierd kunstenaar over
wie de andere leest, thuis in zijn krant. Het is Borges onduidelijk wie ‘Borges and
I’ heeft geschreven. Hier blijkt dat begrippen als ‘zelf’ en ‘bewustzijn’ te groot en
te dichtbij lijken om ze te kunnen overzien en te bekritiseren. Waarschijnlijk daarom
wordt gepoogd in dit eerste gedeelte van The Minds I aan deze té vertrouwde
begrippen een vreemde bijklank te geven, zo iets als er gebeurt wanneer een of ander
woord steeds wordt herhaald. Aan wélke Borges was de herkomst van zijn stuk
onduidelijk?
In ‘On Having No Head’ wil D.E. Harding ons ervan overtuigen dat er precies
één bewustzijn is, namelijk het zijne. Dit past in de discussie over het bekende
‘problem of other minds’. Niet alleen zou er geen zekerheid bestaan dat anderen
kleuren en zintuiglijke indrukken hetzelfde ervaren als jezelf, bij voorbeeld dat ze
bij het aanschouwen van een roos dezelfde donkerrode kleur zien in plaats van iets
dat je zelf groen zou hebben genoemd. Er zou zelfs geen zekerheid zijn dat anderen
überhaupt iets zien, ervaren of voelen.
Hardings essay dient als inleiding voor Turings ‘Computing Machinery and
Intelligence’, dat in zekere zin een alternatief biedt voor dit solipsisme. In de praktijk
hebben we niet zoveel problemen met het aan een ander toekennen van een bewustzijn
en van de bijbehorende gedachten en emoties. We doen dit automatisch wanneer
alles wat die ander zegt en doet in de belangrijkste opzichten op ons eigen gedrag
lijkt. We nemen aan dat als iemand stil is en zijn wenkbrauwen fronst, hij ergens
over zit na te denken. Als hij na enkele minuten opstaat met een tevreden blik dan
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weten we hoe dat komt, hij is eruit gekomen. Turings vindt dat we machines dezelfde
kansen moeten geven. Als een machine in staat zou blijken te zijn op dezelfde manier
als een mens over allerlei onderwerpen te kunnen discussiëren, waarom zouden wij
dan aan de een géén bewustzijn toekennen en aan de ander wel?

Beethoven
Turings artikel wordt bekritiseerd en verdedigd in een dialoog door Hofstadter, ‘A
Coffeehouse Conversation’. Daarin komt een gedachtengang voor die in The Mind's
I steeds terugkeert, en die tekenend is voor de visie op machinale intelligentie die
hij en Dennett erop nahouden. Hofstadter gaat in op een mogelijk bezwaar tegen de
Turingtest. We zijn inmiddels allemaal, zo verloopt het bezwaar, gewend aan het
idee dat allerlei complexe systemen met een computer kunnen worden nagebootst.
Er zijn bij voorbeeld computermodellen van de economie van een land. Het klinkt
daarom aannemelijk dat ook de werking van de hersenen te simuleren valt, en verder
dat een dergelijke computer zou kunnen praten, net als Turing zich had voorgesteld.
Toch zou niemand in het geval van een gesimuleerde ineenstorting van de economie
beweren dat er echte mensen echt failliet worden verklaard, dat het echte guldens
zijn die zo snel in waarde achteruit gaan. We weten dat er een verschil bestaat tussen
de simulatie en datgene wat gesimuleerd wordt. Waarom dan een uitzondering
gemaakt voor het geval van een model van de hersenen? Waarom zou er in dat geval
ineens wel van echte emoties en gedachten sprake moeten zijn?
Zo bekeken doet Turings voorstel tamelijk willekeurig aan. Zelfs in de artificiële
intelligentie-kringen zijn er dan ook velen die betwijfelen of computers in een meer
dan metaforische zin van het woord een bewustzijn kunnen hebben. Hofstadters
overigens niet slechte antwoord hierop is een poging om aannemelijk te maken dat
de simulatie en het gesimuleerde hier wel degelijk door elkaar mogen worden gehaald.
Het idee is dat een model van een wervelwind, om Hofdstadters eigen voorbeeld te
nemen, inderdaad geen echte wervelwind is, omdat hij niet uit wind en harde regen
bestaat, en omdat alles veilig kan ‘uitwaaien’ (de aanhalingstekens geven aan dat
het slechts om een analogie gaat) binnen de metalen kast van een computer. Maar
met andere zaken zou dit anders kunnen liggen. Een liedje bij voorbeeld hoeft niet
per se uit een opeenvolging van klanken te bestaan, het kan ook als een serie tekens
op papier of als een patroon gedrukt in vinyl (de grammofoonplaat) worden
vastgelegd. Een zelfde muziekstuk verschijnt vaak in alle drie de vormen.
Stel dat het proces waarbij muziek wordt gecomponeerd met een computer zou
kunnen worden nagebootst. Op een gegeven moment verschijnt op het beeldscherm
de partituur van een symfonie. Zij wordt opgevoerd en na de première roepen alle
critici éénstemmig uit dat de symfonie door Beethoven zelf geschreven had kunnen
zijn. Zou er in zo'n geval sprake zijn van echte muziek of alleen maar van ‘muziek’,
in een of andere metaforische zin van het woord omdat zij door een machine is
voortgebracht? Of stel dat het proces waarbij gedachten in de hersenen ontstaan met
een computer zou kunnen worden nagebootst. Op een gegeven moment verschijnt
op het beeldscherm een wetenschappelijk artikel waarover alle fysici éénstemmig
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uitroepen dat deze inzichten van Einstein zelf afkomstig hadden kunnen zijn. Zou
er dan geen sprake zijn van echte gedachten?
Hofstadters mening is dat gedachten en andere bewustzijnsverschijnselen meer
op muziekstukken lijken dan op wervelwinden, althans voorzover ze geacht kunnen
worden zich in een machine voor te doen. Een dergelijke verdediging van Turing
komt regelmatig terug in het boek, het meest expliciet in een andere dialoog van
Hofstadter, ‘A Conversation with Einstein's Brain’. De twee protagonisten, Achilles
en de schildpad, hebben het op een mooie dag over een merkwaardig boek dat alle
blauwdrukken bevat van Einsteins hersenen en zenuwstelsel, en ook tabellen die
aangeven hoe zijn oren en stembanden geluiden omzetten in de impulsen van neuronen
en andersom. Met zo'n boek zou het in principe mogelijk zijn om Einsteins reactie
op een aan hem gestelde vraag helemaal na te bootsen. De vraag zou mondeling
moeten worden gesteld, waarna aan de hand van de tabellen uitgerekend kan worden
hoe de verschillende klanken door Einsteins oren in neuronensignalen zouden worden
vertaald. De verwerking van deze signalen in de hersenen kan met behulp van de
blauwdrukken worden nagegaan en na een hele tijd zouden wij weten welke signalen
Einsteins hersenen naar zijn stembanden zouden hebben gestuurd. De tabellen stellen
ons vervolgens in staat om uit te rekenen welke geluiden dit tot gevolg zou hebben
gehad: Einsteins antwoord op de vraag! Achilles vindt dat een gesprek met het boek
geen gesprek met Einstein is, want dat was tenslotte een man en mannen zijn geen
boeken. De schildpad is daar niet zo zeker van. Het antwoord op de vraag was immers
Einsteins antwoord, tenminste als er geen fouten in de rekensommen zijn geslopen.
Neem het geval waarin iemand een plaat opzet: Beethoven weer. Waar luisteren
we dan naar, naar de platenspeler of naar Beethoven? Wiens muziek horen we?

Lichaam en ziel
‘A conversation with Einsteins Brain’ is thematisch gezien een van de belangrijkste
stukken en ik vind het qua stijl typerend voor het beste dat dit boek te bieden heeft.
Hofstadter schrijft een compact en af en toe ook stijlvol proza, met bovendien een
flinke dosis enthousiasme en humor. Argumenten en filosofische ideeën worden
steeds op een zeer leesbare en soms zelfs vermakelijke wijze gepresenteerd. Dat
komt zelden voor bij filosofische boeken, ook niet als ze voor een breed publiek
bedoeld zijn.
Hetzelfde geldt voor de logicus Raymond Smullyan. In een heel kort verhaaltje,
‘An Unfortunate Dualist’, stelt hij het idee aan de kaak dat een mens uit zowel een
lichaam als een geest bestaat. Volgens de traditionele dualistische opvatting zouden
deze geheel onafhankelijk van elkaar werken. Een lichaam zou ook zonder geest een
normaal leven kunnen leiden, en een geest, bevrijd van het lichaam, zou alles kunnen
doen wat hij altijd al deed. Deze gedachtengang doet misschien wat archaïsch aan.
Hij wordt geassocieerd met het christendom en in de filosofie met de naam van Plato,
die het lichaam als een gevangenis van de geest voorstelde, en met de naam van
Descartes.
In Smullyans verhaal worden twee dagen beschreven uit het leven van een dualist
die zwaar te lijden heeft onder zijn ziel, en die alleen maar geen zelfmoord pleegt
omdat hij zijn familie en vrienden zo iets niet wil aandoen. Hij is daarom opgelucht
wanneer hij hoort dat er een nieuwe pil is uitgevonden die de geest wegneemt zonder
ook maar iets te veranderen aan het normale functioneren van het lichaam. Anderen
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zouden niets aan hem merken, maar hij zou zelf geen last meer ondervinden van zijn
geest. Hij besluit er de volgende dag eentje te slikken. Nu wil het geval dat zijn beste
vriend van het probleem afweet en ook op de hoogte is van de uitvinding. Die nacht
sluipt hij bij de dualist naar binnen, en dient het middel aan zijn slapende vriend toe.
De volgende ochtend wordt het lichaam van de dualist wakker zonder geest en staat
op. En ja, het lichaam loopt rechtstreeks naar de apotheek en legt het probleem met
zijn geest uit. Het krijgt direct het pilletje, roept hardop: ‘Scheer je weg, geest!’, en
slikt. Als na een paar minuten de pil haar werk gedaan zou moeten hebben, begint
hij te klagen dat hij zich nog precies hetzelfde voelt. De conclusie kan alleen maar
zijn dat er iets vreemds aan de hand is met het dualistisch begrip van de geest. Het
aardige van dit stuk is de informele presentatie. Er is een strakkere versie van
Smullyans argument, maar die is niet te lezen zonder een behoorlijke kennis van de
meer technische uithoeken van de filosofie. Verder valt de Poolse schrijver Stanislaw
Lem op door de manier waarop hij ideeën uit de filosofie en uit de artificiële
intelligentie in verhalen verwerkt die ook als pure science fiction indruk maken (Lem
heeft het boek geschreven waarop Tarkovsky zijn film Solaris heeft gebaseerd). In
Lems bijdragen aan The Mind's I keert steeds het thema terug van gesimuleerde
mensen met echte gevoelens. Aan de kleine mensen uit verhalen als Gullivers Reizen
worden meestal evenredig kleine emoties toegekend; als ze pijn hebben dan is dat
een soort speelgoedpijn, en zelfs de ergste dingen die ze zich kunnen voorstellen zijn
onbelangrijk voor mensen van normale afmetingen en soms ook nog grappig. In
tegenstelling hiermee weet Lem het gevoel over te brengen dat wanneer een
programmeur de computersimulaties van mensen ergens onder laat lijden, ze dat als
echte mensen ervaren. Als hij het experiment beëindigt dan verdwijnt daardoor een
beschaving.

Stampend en denkend
De andere auteurs zijn over het algemeen veel minder literair dan Lem, maar omdat
ze die pretentie ook niet hebben is dat nergens storend. De meesten willen niets meer
dan hun ideeën op een zo toegankelijk en informeel mogelijke manier overbrengen,
wat hun ook lukt.
Dat machines ooit zullen denken kan niet worden aangetoond door een boek als
The Minds I, hoe helder begrippen als ‘denken’ en ‘machine’ ook worden geanalyseerd
en
Vervolg op pagina 29
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Plunderen met de adelaarsklauw
Komrij's eigenzinnige bloemlezing uit de Romantiek
Aan een droom vol weelde ontstegen Poëzie uit de Romantiek 1750-1850
Samenstelling en inleiding: Gerrit Komrij Uitgever: Meulenhoff, 292 p.,
f29,50
Marita Mathijsen
Na Komrij's geruchtmakende bloemlezing uit twee eeuwen Nederlandse poëzie van
1979, is er nu zijn verzameling vertaalde gedichten uit de romantiek. Zoals te
verwachten viel een eigenzinnige keuze: Komrij stoort zich niet aan tijdsindelingen,
stromingsconcepten of waardeoordelen die gemeengoed zijn onder academici. Zijn
uitgangspunt lijkt alleen maar te zijn een mooi boek te maken, en iedere dienstbaarheid
aan onderwijs of wetenschap lijkt hem gestolen te kunnen worden: hij geeft geen
gebruikelijke inleiding, hij hanteert geen voor de hand liggende indeling, hij beperkt
zich niet tot erkend goede vertalingen en niet tot vertalingen uit de romantiek alleen.
En toch zou menig academicus een voorbeeld aan Komrij mogen nemen. In een
recent interview in De Tijd noemt hij zich de sloof van de Nederlandse literatuur
omdat hij alles zelf moet doen: ‘Mooi boek over romantische poëzie nu, dat moet er
toch zijn? Ik moet toch de literatuur kunnen binnenstappen en daar niet zelf voor
hoeven zorgen. Al die tijd had je beter kunnen besteden, met het schrijven van
gedichten, familieromans. Maar je moet verdomme in dit land eerst zelf je eigen
bedding graven waardoor je kunt stromen.’ Een paar steekproeven bewezen me dat
Komrij met een voor herspelde leesedities als deze ongekende nauwkeurigheid zijn
bronnen overneemt: geen komma staat op de verkeerde plaats.
Wat maakt het boek toch tot een eigenzinnige uitgave? Meestal bevat een
bloemlezing uit een bepaalde periode een inleiding die een tijdsbeeld geeft en
kenmerken van de literatuur uit die tijd opsomt. Komrij wijkt hier volledig van af.
Hij geeft ‘Bij wijze van inleiding’ een aantal citaten, kunstig geordend, die gelezen
kunnen worden als een soort credo van de romantische poëzie. Hij opent met de
bekende Goethe-uitspraak ‘het klassieke is het gezonde, het romantische het zieke’,
gevolgd door Eliot, die romantiek fragmentarisch, onrijp en chaotisch noemt.
Geuzenbenamingen dus voor wie het goed wil begrijpen. Volgende citaten gaan in
op het allesomvattende van de romantische poëzie: de zogenaamde Universalpoesie
van Schlegel, die vaste genres verbreekt, filosofie en retorica met dichtkunst verenigt
en de taak heeft leven en maatschappij ‘poëtisch’ te maken. Ook de intrigerende
contrastenrage van de romantiek komt in de citaten aan de orde: in geen tijd werden
tegenstellingen als leven en dood, Godsloochening en Godsgeloof, liefde en haat,
zo lichtvaardig aaneengeweven als toen. Komrij's verantwoording van keuze en
werkwijze kan men ook uit de citaten halen: ‘Dáar plondren we als met
aadlaarsklauw/de gouden boomgaardvruchten’ (Bilderdijk) en ‘Over het behandelen
der vertalingen hebben wij weinig te zeggen; wij hebben veelal los en van verre
nagevolgd, de slaafse overbrenging zoveel mogelijk... vermijd’
(Nieuwenhuizen-Schenk). Hij sluit met een eigen citaat: ‘Wat is, in de tweede helft
van de twintigste eeuw, onze cultuur anders dan een verzameling fragmenten, losse
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flarden die uit alle macht een schijn van samenhang proberen op te houden?’ Wil
hij hiermee zeggen dat de cultuur van de negentiende eeuw wel samenhang had? Of
dat zijn bloemlezing uit de tweede helft van de negentiende eeuw ‘een schijn van
samenhang’ probeert op te houden die er eigenlijk niet is?

John Keats

In ieder geval moet gezegd worden dat de samenhang die Komrij aan zijn
bloemlezing geeft, opvallend is. Hij deelt niet chronologisch, of per auteur, of per
land, in, maar groepeert de gedichten (en enkele prozafragmenten) rond thema's. De
eerste drie thema's zijn ontleend aan de beginregel van Isaac da Costa's majestueuze
gedicht ‘De gaaf der poëzy’: Gevoel, Verbeelding, Heldenmoed (opgenomen in
Komrij's andere bloemlezing). Dan volgen nog de thema's geloof, hoop, liefde,
nachtzijde, geheim en Elysium. Om deze kernen heen treffen we in een bonte
afwisseling alle bekende romantici: Byron, Keats, Lamartine, Coleridge, Heine,
Novalis, Poe, Scott, Shelley, Hölderlin, om er maar enkele uit de diverse taalgebieden
te noemen. In één greep neemt hij ook preromantiek en presymbolisme mee: van
Edward Young en Ossian tot Baudelaire. De thema's zelf zijn niet afwijkend van wat
algemeen als sleutelbegrippen van de romantische literatuur beschouwd wordt.
Geheel onacademisch stelt Komrij zich op ten opzichte van de Nederlandse inbreng
van het boek. Hij gebruikt door elkaar vertalingen uit twee eeuwen: de vroegste is
van 1793, de jongste van 1981. Op waarlijk romantische manier worden hier wetten
getreden en contrasten geschapen: door elkaar Nicolaas Beets en Edgar du Perron,
Harry Mulisch en Jacob van Lennep, Hans Warren en Jan Kneppelhout, Albert
Verwey en Gerrit Komrij! Door elkaar ook schitterende vertalingen (Slauerhoffs
Baudelaire) naast grove letterlijke (Den Brabanders Heine). Komrij's keuze voor de
mengeling van tijden werd gedicteerd door het feit dat er van veel grote
negentiende-eeuwers eigentijdse vertalingen ontbreken: van Keats, Hölderlin en
Novalis onder andere zijn geen bewerkingen gemaakt vóór het eind van de eeuw.

Percy Bysshe Shelley

J.J.L. ten Kate
Voor de liefhebbers staan er de nodige verrassingen in de verzameling: Aart van der
Leeuws vertalingen van Louis Bertrands eigenaardige prozagedichten bij voorbeeld.
Of Da Costa's klinkende Lamartine-omzetting, en Nijhoffs De Musset. Overigens:
als ik een Nijhoff-prijs mocht toekennen, zou die naar J.J.L. ten Kate gaan die een
zeer poëtische toon heeft. Lees zijn Rückert-vertaling: ‘Daar trilde iets als een
leeuwrikslied!/Verbaasd heeft dit mijn oor vernomen./Ontvlood die éne Zanger
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niet?/Of is er één te-rug-gekomen,/die reeds de Lente ziet,/terwijl, in winterslaap,
natuur nog ligt te dromen?’
De meest geciteerde vertalers zijn Beets en Verwey. Verwey is direct herkenbaar:
of hij nu Hölderlin, Shelley of Baudelaire vertaalt, zijn toon verraadt zichzelf altijd.
Komrij meldt bij de gedichten niet direct de vertaler, maar men moet daartoe naar
de inhoudsopgave bladeren. Lastig is dat wel, maar het levert ook de mogelijkheid
tot een spelletje gissen naar de tijd van de vertaling: men zal merken dat ondanks
herspelling en ondanks afkomst uit één tijd, men niet gauw fouten maakt als men
ernaar raadt of een vertaling in de vroege of late negentiende of twintigste eeuw
gemaakt is. De Neerlandicus stoort zich aan enige wat al te summiere
bronvermeldingen: hoe vind ik waar Mulisch' Hölderlin-vertaling afgedrukt was,
hoe waar Decroos Wordsworth' ‘Sonnet op het sonnet’ publiceerde?
Door de vermenging van de tijden is er geen echte bloemlezing vertaalde poëzie
uit de Nederlandse romantiek ontstaan. Evenmin is er een algemene anthologie
romantiek tot stand gekomen, tenminste ik neem aan dat Komrij's keuze er anders
had uitgezien, als hij uit onvertaald werk een boek over romantische dichtkunst had
samengesteld. Wat wel is ontstaan is echter genoeg: een van Komrij's schatkisten.
■
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Een schrijver boven de geschiedenis
Elsa Morantes alwetende verteller weet te veel
De geschiedenis door Elsa Morante Vertaling: Frédérique van der Velde
Uitgever: Agathon, f49,50
Cok van der Voort
Wanneer Elsa Morante (geb. 1918) in 1974 De geschiedenis publiceert is het literaire
klimaat, weleens gedefinieerd als de ‘Culturele Restauratie’, haar in zekere zin gunstig
gezind. Na de woelige jaren zestig, waarin vooral de neo-avantgarde met vaak zeer
vergaande experimenten een radicale vernieuwing beoogde van structuren, taal en
technieken, na de grote contestatie van '68 op ieder gebied, wordt het nieuwe
decennium allerwege ingeluid met een roep om ‘orde en rust’.
Het doel dat Morante voor ogen staat, namelijk ‘spreken tegen iedereen in een gewone
taal die toegankelijk is voor iedereen’, lijkt dan ook onmiddellijk het pleit te winnen:
De geschiedenis is in zeer korte tijd een bestseller, wat niet wegneemt dat er ook
onmiddellijk een hevige polemiek oplaait en het boek zowel op literaire als op
ideologische gronden door velen fel wordt bekritiseerd. Gezaghebbende figuren als
Pasolini en Calvino, die onderling toch ook niet zoveel gemeen hebben, distantiëren
zich er volkomen van; en inderdaad dringt zich bij het lezen van De Geschiedenis
algauw de vraag op of het hier wel gaat om een volksroman, zoals Morante
pretendeert, of hier met andere woorden wel gesproken wordt ‘tegen iedereen’ en
‘voor de analfabeet’, zoals de schrijfster expliciet stelt aan het begin van het boek;
of dat het eerder een roman betreft over iedereen en over de analfabeet. De titel van
het boek, De geschiedenis (La storia) dekt verschillende begrippen op verschillende
niveaus: 1. de geschiedenis als de historische periode 1941-1947; 2. de geschiedenis
als het verhaal van de personages. De beschrijving van de periode voor, tijdens en
na de Tweede Wereldoorlog dient als kader voor het verhaal en gaat telkens als een
soort jaarkroniek vooraf aan de afzonderlijke hoofdstukken. De stijl van deze passages
is zeer afstandelijk en droog, in tegenstelling tot de sentimentele en pathetische
betrokkenheid waarmee in ruim zeshonderd pagina's - die overigens verdienstelijk
zijn vertaald - het drama wordt geschilderd van Ida Ramundo en haar beide zoons.
In 1941 wordt deze Romeinse onderwijzeres - weduwe met een zoon van vijftien
jaar, Nino - door een toevallig passerende Duitse soldaat verkracht, en zo wordt
negen maanden later Useppe geboren, het zonnige, onschuldige hoofdpersoontje van
het boek. Terwijl Nino, die zich eerst in een bevlieging aansluit bij de fascisten en
later, evenmin gemotiveerd, deel uitmaakt van een partizanenleger, een soort
vrijbuiterbestaan leidt, delen Ida en Useppe een klein optrekje in de wijk San Lorenzo,
tot hun huis wordt gebombardeerd en ze hun intrek moeten nemen in een soort barak
voor daklozen. Ze overleven de oorlog, maar toch wordt iedere hoop op een betere
toekomst de grond ingeslagen: Nino komt om bij een ongeluk, Useppe blijkt te lijden
aan vallende ziekte, waaraan hij op zesjarige leeftijd sterft en Ida slijt haar laatste
jaren in een krankzinnigengesticht.

Anarchie
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Er is echter nog een derde niveau waarop het begrip geschiedenis een rol speelt in
dit boek, namelijk de Geschiedenis met een grote G., als een absoluut, onveranderlijk
gegeven, als ‘een schandaal dat al tienduizend jaar duurt’, en waarvan de periode
1941-1947 slechts een symbool is; de Geschiedenis, kortom, als een monster van
macht, geweld en onderdrukking, waar Morante haar eigen politieke ideaal tegenover
stelt, dat, zoals ze zelf zegt, een anarchie is zonder enige vorm van macht en geweld.
Nu werkt dit laatste begrippenpaar Geschiedenis-Anarchie, dat voor Morante
ongetwijfeld het belangrijkste is, nogal vertroebelend in het geheel; enerzijds wordt
namelijk voortdurend een oorzakelijk verband gesuggereerd tussen de lotgevallen
van de personages en de historische periode waarin ze leven, anderzijds worden deze
suggesties nooit uitgewerkt, waarschijnlijk omdat Ida en Useppe eigenlijk niet zo
zeer slachtoffers zijn van het oorlogsgeweld als wel zoenoffers van het absoluut
eeuwige monster, dat hen vanaf het begin in zijn greep heeft en keer op keer op
spectaculiere wijze toeslaat.
Het verhaal laat dan ook weinig ontwikkeling zien, de personages zijn verstoken
van iedere psychologische diepgang (Ida is op pagina 1 net zo zielig, bangelijk en
schichtig als op pagina 600) en hun ‘anarchie’ is meer een onbewust ondergang dan
een bewuste keuze. De enige figuur die enigszins bewust handelt is de student David
Segre, die zijn bourgeois-milieu de rug toekeert en zich openlijk proclameert tot
anarchist; maar zijn politieke betoog in de kroeg is een van de meest zwakke passages
uit het boek, evenals trouwens zijn ervaring als arbeider in een fabriek, met de
volkomen achterhaalde problematiek van de crisis die een intellectueel doormaakt
tengevolge van de vervreemding door het werk aan de lopende band.
Ida en vooral Useppe trachten daarentegen onbewust aan de Geschiedenis te
ontkomen door een vlucht in de Natuur. Nu is de tegenstelling Geschiedenis-Natuur
op zich al een cliché, maar doordat ze hier ook nog wordt toegepast op een kind en
een hond (Useppe ruilt zijn moeder als het ware in voor de hond Bella), gaat het
sentiment algauw de boventoon voeren; het jongetje, zelf toonbeeld van reinheid en
onschuld, zoekt steeds meer zijn heil in de ongeschonden natuur, totdat hij als een
soort God de mensheid verlost met zijn dood; dit alles is echter geen volksroman,
dit is populisme: de simpelen der aarde verheerlijken met de bedoeling ze altijd zo
simpel te houden.

Infectie
Populistisch is ook de houding van de verteller van het verhaal, een typisch
negentiende-eeuwse alwetende figuur die een ongekende macht uitoefent over de
personages, hun gedachten leest, hun dromen verVervolg op pagina 29
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Van het Reve is zeer bedreven (geen grafschrift)
‘Freud, Stalin en Dostojevski’: met de hoogste maatstaf gemeten
Freud, Stalin en Dostojevski door Karel van het Reve Uitgever: Van
Oorschot, 226 p., f26,50
Jacques Kruithof
Stel je voor dat een tamelijk bekende schrijver nog wat artikelen, boekbesprekingen
en overig, ongebundeld klein grut in een map heeft liggen. Het gaat over uiteenlopende
onderwerpen als Karl May, de kunstenaar Woody van Amen, een
betekeniswoordenboek van het Nederlands, de psychoanalyse, Mircea Eliade,
Constantijn Huygens, en een werkstuk over Gerrit Achterberg van een tante die in
Jung gelooft. De schrijver in kwestie doet een paperclip om de doorslagen, verandert
hier en daar een leesteken, en stuurt het pakket aan zijn uitgever. De uitgever krijgt
een koliek.
Je kunt je indenken dat een schrijver die op het aangewezen tijdstip geen echt boek
gereed heeft, wanhopig zijn nevenprodukten bijeen scharrelt. Het is al even
begrijpelijk dat de bezorgers van iemands verzamelde werken in het laatste deel de
verspreide publikaties te zamen brengen. Ten slotte kan een uitgever zelf zo'n bundel
verzinnen als het er de gelegenheid naar is: bij voorbeeld bij een bekroning. In deze
drie gevallen is de schrijver of impotent, of al jaren lang dood, of bij voorbaat heilig
verklaard. De bundeling van bijzaken is des schrijvers grafzerk.
Op deze regel lijkt Karel van het Reve, dwarsligger bij uitstek, de uitzondering te
willen zijn. Zijn nieuwste boek, dat geen boek is, heet Freud, Stalin en Dostojevski.
Een rare titel, want de Russische dictator, die maar even ter sprake komt, staat hier
tussen twee auteurs die niets met hem, veel met elkaar, en nog het meest met Van
het Reve te maken hebben. De bundel had ook ‘Tsjechov, Marx en Biesheuvel’
gedoopt kunnen zijn, of: ‘Gomperts, Sjostakovitsj en Nabokov’. Het beste zou zijn:
al die namen in alfabetische volgorde, en dan: enzovoorts.
Van het Reves vorige bundel, Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes (1979)
had een betere titel: maar net zo'n vreemde samenstelling als dit nieuwe boek: over
de evolutietheorie, Amalrik, Tucholsky, Elsschot, de literatuurwetenschap, enzovoorts.
Ook nu gaat het om verspreide publikaties, waar zelfs geen leuke vlag meer voor te
bedenken valt: het lijkt erop dat Van het Reves oeuvre uit bijzaken bestaat, dat waar
een ander zijn zerk bestelt, hij de wimpel hijst. Zijn werk bestaat de laatste jaren
hoofdzakelijk uit supplementen: dat hij Dostojevski niet kan lijden, zich als slavist
interesseert voor rare snijbonen uit Rusland, de ‘westerse waarden’ in bescherming
neemt tegen hun zogenaamde kampioenen, en nog legio opvattingen en ideeën meer,
die in portretten, boekbesprekingen en als ‘fragmenten’ aangeduide korte stukjes
naar voren worden gebracht. Deze laatste, wel heel beknopte ‘verhandelingen’ nemen
een kwart van de bundel in beslag: het supplement bestaat ook nog eens voor een
deel uit bladvulling.
De uitgever van Karel van het Reve moet wel schrikken bij de aanblik van zijn
manuscripten. Daar zit geen boek in, geen samenhang of aanleiding waarmee je de
boekverkoper of de lezer kunt wijsmaken: hier kun je niet zonder. Van het Reve is
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dan ook niet wat menigeen denkt: een essayist. Er staat in deze bundel een
voortreffelijk essay over Freud en Dostojevski, maar de rest is beter op zijn plaats
in de krant of in Hollands Maandblad, als kanttekening, column, als verspreid werk.
Geen wonder dat Van het Reve, naar eigen zeggen, slechts drie boeken per dag
verkoopt.

Narcistisch bundelen
Dit blindelings, narcistisch bundelen is het voornaamste bezwaar dat ik tegen het
werk van Van het Reve koester; er zijn er nog twee die het vermelden waard zijn.
Ze hebben te maken met de kracht van de argumentatie: welk geschut wordt er in
het veld gebracht?
Ten eerste: grof geschut. Van het Reve citeert een hatelijke opmerking van Karl
Marx aan het adres der Mormonen, dat hun ‘bijbel’ zo onbegrijpelijk is doordat er
‘geen spat verstand’ aan te pas komt. Hij noemt dat cursief: de overkill, waar Marx
zijn werk ontoegankelijk mee maakt voor anderen dan zijn aanhangers. Zelden heeft
zwarter pot iets aan een ketel verweten.
Freud is een ‘zwendelaar’, Marx heeft ‘eigenlijk niets waardevols beweerd’, Lenin
‘interesseerde zich eigenlijk nergens voor’, de God der christenen heeft een ‘wel
zeer laaghartig karakter’, Sartre is ‘van alle belang ontbloot’, mei 1968 betekende
niet meer dan: ‘een paar duizend nozems gaan de straat op’, Saul Bellow vertelt ‘als
het erop aan komt (? JK) weinig interessants’, en: ‘mensen die vroeger geloofden
dat onanie tot hersenverweking en ruggemergtering leidde en daar brochures over
schreven geloven nu dat kernenergie gevaarlijker is dan energie gewonnen uit
steenkool, en daar schrijven zij brochures over’. Dat alles beweert Van het Reve
zonder een schijn van bewijs, zonder een glimp van argumentatie, en het lijkt mij
een understatement om dit ‘overkill’ te noemen. Op sommige punten ben ik het
misschien wel met hem eens, maar ik houd niet van het gezelschap van iemand die
als houwdegen poseert. Ten tweede: Van het Reve is onmiskenbaar een aartsluiaard.
Hij herinnert zich dat Carry van Bruggen iets aardigs over John Galsworthy moet
hebben geschreven, maar zoekt het niet even op. Hij oppert iets over de zendingsdrang
van het christendom, rente en woeker in de middeleeuwen, de loonbelasting in de
Sovjetunie, Schopenhauers middel tegen kiespijn, de levensduur van bruggen, de
zin van flatgebouwen en nog zo het een en ander, dingen die hij ooit ergens heeft
gelezen, maar die hij niet verantwoordt: dat is te veel moeite.
Vreemd genoeg opereert Van het Reve op zijn slagvelden dus met grof geschut
en deserteurs - en ik vind dat jammer omdat hij soms slagen uitdeelt en manoeuvres
uithaalt waar ik jaloers op ben. Na de bezwaren wordt het nu tijd, te vertellen wat
deze schrijver vóór heeft. Die rare NOS-correspondenten die als zombies over het
scherm zwalken, het onbekommerd gebruik van Latijn, en van een woord als
‘inzonderheid’, de aanval op de zogenaamde socialistische cultuurpolitiek (met André
van der Louw als kop van jut) - het is mij uit het hart gegrepen. De broodnuchtere
vragen, met ‘Broekhuis-effect’, over: waarom een schrijver uitdrukking zou moeten
geven aan zijn tijd, waarom je van literatuur ‘een soort
psychologisch-filosofisch-sociologische wijsheid’ moet verwachten, wat in 's
hemelsnaam de ‘ontwikkeling’ van een ‘karakter’ in de literatuur moet voorstellen
- ik lees ze met een malicieus genoegen.
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Argumentatie
Het is mij alleen meestal niet genoeg: de argumentatie mankeert. Van het Reve trekt
het effect van kunstgrepen (bepaalde vormen van vertellen, versificatie, arrangement)
in twijfel. Terecht: daar is veel over gezeurd, en bitter weinig over aangetoond. Maar
dan analyseert hij zelf zo'n kunstgreep: ‘De Bey van Tunis kreeg een koliek als hij
het wapperen hoorde van de Nederlandse vlag’. Dat is een zinnetje uit het begin van
de Max Havelaar. Van het Reve beschouwt het als een persiflage op een cliché: ‘de
Bey van Tunis werd bang als hij een Nederlands schip zag naderen. Concreter: als
hij de Nederlandse vlag zag wapperen. Nu komt de overdrijving: hij werd niet zo
maar bang, hij kromp ineen, nee, hij kreeg een koliek. En dan doet Multatuli iets
heel moois met dat wapperen. Je kunt een vlag zien wapperen, maar je kunt hem ook
horen wapperen. Dat iemand verbleekt bij het zien van een vlag is dwaas, maar dat
hij een koliek krijgt als hij hem hoort is krankzinnig’.
Hier deugen drie dingen niet: de zin komt van de huichelachtige Batavus
Droogstoppel, en is in ironie verpakt. Droogstoppel geeft het voorbeeld in een passage
over ‘alles leugens’. Dubbele ironie dus. Bovendien kun je een vlag op grote afVervolg op pagina 29
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Artikelen die in de wekelijkse krant hebben gestaan, zijn gemerkt met een
sterretje (*)

A
Ackerley, J.R.

My sister and myself. The diaries of J.R.
Ackerley. A. Paul - Familiezaken. 19.6.
p. 21

Alberts, A.

Maar geel en glanzend blijft het goud. F.
de Rover - Geen enkel spoor van zilver.
30.1. p. 30
Het zand voor de kust van Aveiro. F. de
Rover - Enkele figuren tussen schuivend
zand. 18.12. p. 22

Allbeury, T.

De keerzijde van het verraad. R.
Ferdinandusse - Prins Bernhard in de
thriller ingetreden. 18.12. p. 14

Alvarez, A.

Life after marriage. Scenes from divorce.
N. Begemann - Slaapkamers en
woonkeukens. 25.9. p. 7

Amsberg, K. en A. Steenhuis

Denken over liefde en macht. D. Schouten
- Een onderzoek naar de ‘condition
féminine’. 18.12. p. 20

Anbeek, T.

De naturalistische roman in Nederland.
J. Fontijn - Treurige lotgevallen
geordend. 17.7. p. 9

Anderman, J.

De Poolse schrijvers/1920-1982. Kort
portret. 24.4. p. 15

Andrzejewski, J.

De Poolse schrijvers/1920-1982. Kort
portret. 24.4. p. 12

Anten, H.

Van realisme naar zakelijkheid;
proza-opvattingen tussen 1916 en 1932.
T. Anbeek - De romans van Ehrenburg
en Co. 24.7. p. 14*

Ahrendt, H.

Hannah Ahrendt, For love of the world
door E. Young Bruehl. F. Boenders Hannah Ahrendt, ambassadrice van
menselijkheid en onafhankelijkheid. 25.9.
p. 21*

Argueta, M.

Een dag in El Salvador. M. Steenmeijer
- ‘Ze zijn net als wij, alleen staan ze aan
de kant van de vijand’. 29.5. p. 20*
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Armando

Armando uit Berlijn. L. Ferron - De
vijand omsingeld. 17.7. p. 6

Arnim, B. von

Bettina von Arnims Armenbuch. en Achim
und Bettina in ihren Briefen. Briefwechsel
Achim und Bettina Brentano door W.
Vordtriebe. R. van Hattum - Zinnige
dweepzucht. 23.10. p. 54

Atwood, M.

Bodily harm. N. Begemann - Afscheid
van het gedroomde leven. 19.6. p. 38

B
Bagley, D.

Windfall. R. Ferdinandusse Eigenaardigheden. 25.9. p. 46

Bal, M. (sam.)

Literaire genres en hun gebruik. R. van
der Paardt - Van pilootstudies en ander
jargon. 25.9. p. 26

Barbin, H.

Mijn herinneringen gevolgd door de
novelle Een schandaal in het klooster van
O. Panizza. M. 't Hart - De vrouw die een
man was. 14.8. p. 14

Bardoel, J. en J. Bierhoff

Media in Nederland. B. Brounts - Bardoel
en Bierhoff buigen wat al te diep door
hun knieën. 30.1. p. 19*

Barnet, M.

Cimmarón. Het verhaal van een
weggelopen slaaf. M. Steenmeijer - Aan
het woord voor de revolutie. 7.8. p. 14*

Barrash, D.

Het dwingende fluisteren. Een
sociobiologische verkenning van de mens.
M. 't Hart - Het vreemdste taboe. 30.1. p.
20

Barrientos, S.G.

Een interview met de Honduraanse
dichteres Semiramis Guillén Barrientos.
S. Silver 24.4. p. 50

Barth, K.

De nieuwe kern en Karl Barth door A.A.
Spijkerboer. B. Tromp - Het
cultuursocialisme van Jacques de Kadt.
27.2. p. 47

Beattie, A.

The burning house. T. Anbeek en D. Foor
- Praten zonder iets te zeggen. 20.11. p.
34

Beauvoir, S. de

La cérémonie des adieux. P. Piryns ‘Parijs is vol van de kadavers en de
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gewonden die Sartre op zijn geweten
heeft’. 24.4. p. 13*
The dean's december. T. Anbeek en D.
Foor - Het optimistische geloof. 27.2. p.
19

Bellow, S.

Over S. Bellow n.a.v. The dean's
december. A. Ellenberg. 27.2 p. 19*
Bem, S.; K. Bertels; E. Bloemen e.a.

Het technisch labyrint. Een
maatschappijgeschiedenis van drie
industriële revoluties. F. Boenders - De
drie ijzeren gratiën. 24.4. p. 52

Benjamin, W.

Das Passagen-Werk. C. Offermans Passages: de droomgangen van Parijs en
Walter Benjamin. 23.10. p. 4

Benning, J.

Codewoord ‘Backpay’. R. Ferdinandusse
- Harde actualiteiten in thrillers. 17.7. p.
26

Bernlef, J.

Onder IJsbergen. J. Kruithof - Zoektocht
tussen eskimo's. 24.4. p. 22

Beurskens, H.

Schrijven zonder stoel en De stroman. J.
Kruithof - Een nazaat van talrijke groten,
14.8. p. 28

Biegel, P.

Haas. J. Verhallen - Wachten op Haas.
In: De Blauw Geruite Kiel, 20.2. p. 34

Bles, F.

Rietveld, een biografie. F. Boenders Eenvoud vol mogelijkheden. 14.8. p. 22

Blokker, J.

Als de dag van gisteren. B. Bommeljé De kleine gevolgen van de grote
oorzaken. 30.1. p. 18*

Blotkamp, C. e.a.

De beginjaren van De Stijl 1917-1922.
E. van Uitert - de miniatuurdictatoren van
De Stijl. 14.8. p. 20

Boissevain, G. en L. van Empel

Vrouwenkamp op Java. T. Pollmann Observatie uit de Japanse kampen. 27.2.
p. 20

Böll, H.

Interview n.a.v. het ‘Haager Treffen’. G.
Meijerink. 22.5 p. 5*

Bolte, W. en J. Meijer

Van Berlage tot Bijlmer. M. Mentzel De honingraat van de Bijlmer deed het
leuk op de maquette. 20.2. p. 16*

Bomans, G.

De spoken van Godfried Bomans door J.
Brouwers. M. 't Hart - De eeuwige
student. 22.5. p. 32
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Godfried. Het leven van de jonge Bomans
1913-1945 door M. van der Plas. M. 't
Hart - De eeuwige student. 22.5. p. 32
Böni, F.

Die Wanderarbeiter. G. Meijerink - De
heksenketel van de fabriekshallen. 30.1.
p. 18
Interview met F. Böni door G. Meijerink.
27.3. p. 50

Bordewijk, F.

Kritisch proza. M. 't Hart - De
onbevangen kritieken van F. Bordewijk.
24.4. p. 26
Verzameld werk deel 1 en Zeven
fantastische vertellingen en Kelders en
paleizen. J. Fontijn - De twee
Bordewijken. 20.11. p. 22

Borges, J.L.

La cifra. M. Steenmeijer - Een onderzoek
van onrust. 25.9. p. 40

Borowski, T.

De Poolse schrijvers/1920-1982. Kort
portret. 24.4. p. 13

Brakman, W.

De Brownse beweging (De schrijvers en
de kwesties). 27.3. p. 7
Een weekend in Oostende. F. de Rover Voorkeur voor lange vrouwenhalzen.
20.11. p. 14

Brassaï

The artists of my life. H. Keller - De
vriendelijke indringer. 20.11. p. 4

Brode, D.

The films of the sixties. A. van Ieperen Twee filmboeken voor de salontafel. 12.6.
p. 17*

Brodski, I.

Gesprek met de Russische dichter Iosif
Brodski. W.G. Weststeijn. 11.9. p. 17*

Broek, J. van den

Over J. van den Broek n.a.v. De gouden
strop. R. Ferdinandusse. 16.10. p. 13*
De gouden strop. R. Ferdinandusse - Een
thriller is een thriller als er thriller op
staat. 20.11. p. 66

Brøgger, S.

Brøgstukken. D. Schouten - De zinnen
van een feministe. 23.10. p. 36

Brouwers, J.

De spoken van Godfried Bomans. M. 't
Hart - De eeuwige student. 22.5. p. 32

Büch, B.

Dood kind. Lamenti. R. Bloem - Het
blauwe op de vlucht. 19.6. p. 22
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Een serie in twaalf afleveringen over
bibliotheken. In de boekenbijlagen.
Burgess, A.

Earthly powers. N. Begemann - Burgess'
en de twintigste-eeuwse proporties van
goed en kwaad. 30.1. p. 24
The end of the world news. An
entertainment. N. Begemann - Oedipus
in de ruimte. 18.12. p. 32

Byron

Byron door F. Raphael. A. Paul - Met
talent voor roem en gerucht. 25.9. p. 34

C
Cain, J.M.

Moeder en dochter en Doodvonnis per
verzekeringspolis. R. Ferdinandusse Vreemde voorwoorden, vreemde
nawoorden. 19.6. p. 10

Calvino, I.

If on a winter's night a traveller. T. van
Deel - Vertel me de zang der sirenen...
30.1. p. 38
Een literair portret van I. Calvino door C.
van der Voort. 25.9. p. 18

Canning, V.

De weglopers. J. Verhallen - De
weglopers. In: De Blauw Geruite Kiel.
1.5. p. 34

Capel, T.

Bijtend spul. R. Ferdinandusse - Harde
actualiteiten in thrillers. 17.7. p. 26

Capote, T.

Handgesneden doodkisten. Een verhaal
uit Music for cameleons. (hele bijlage).
3.4.

Carmiggelt, S.

Interview met Simon Carmiggelt door P.
Piryns. 17.7. p. 3*

Casciato, M.; F. Panzini en S. Polano Architektuur en volkshuisvesting.
Nederland 1870-1940. M. Mentzel Architektonische legpuzzels. 18.9. p. 17*
Céline, L.-F.

Céline, 1944-1961. Cavalier de
l'Apocalypse. Deel drie van de biografie
door F. Gibault. E. Jongma. 13.3. p. 21*

Chandler, R.

Selected letters of Raymond Chandler
door F. Macshane. R. Ferdinandusse Aardig, intelligent, maar bulkend van
vooroordelen. 30.1. p. 10
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Cheever, J.

Een nawoord bij het leven van John
Cheever. E. Schilders. 26.6. p. 22
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Christie, A.

Het vale paard. R. Ferdinandusse - Het
eeuwigdurende vakmanschap in de
misdaad. 8.5. p. 16*

Coburn, A.

De babysit. R. Ferdinandusse - Van Aldo
Moro tot 1984. 27.3. p. 33

Colombel, J.

Sartre ou le parti de vivre. P. Piryns ‘Parijs is vol van de kadavers en de
gewonden die Sartre op zijn geweten
heeft’. 24.4. p. 13*

Coward, N.

The Noël Coward diaries. Edited by E.
Payn en S. Morley. R. Ferdinandusse Altijd geestig, soms rattig. 25.9. p. 16

Craft, R. (ed.)

Stravinsky. Selected Correspondente, vol.
1. E. Schönberger - Wat valt er Robert
Craft te verwijten? 18.12. p. 50

Cremer, J. (red.)

Pulp USA. R. Ferdinandusse - Vreemde
voorwoorden, vreemde nawoorden. 19.6.
p. 10

Crosland, S.

Tony Crosland. B. Tromp - Anthony
Crosland en de toekomst van het
socialisme. 27.11. p. 21*

D
Dahl, R.

The BFG. D. Meijsing - Een reus sluipt
door de nacht. 23.10. p. 42
Bibeb in gesprek met Roald Dahl. 30.10.
p. 7*

Dannay, F.

Bij de dood van Frederic Dannay, de
halve schrijver van Amerika's beroemdste
detective. R. Ferdinandusse. 11.9. p. 2*

Darke, M.

De moed om te vechten. J. Verhallen Dienstweigeren is ook vechten. In: De
Blauw Geruite Kiel. 24.7. p. 28

Dasberg, L.

Interview met Lea Dasberg n.a.v. Het
kinderboek als opvoeder. M. Verbeek.
30.1. p. 44

De Amicis, E.

Liefde en gymnastiek. C. van der Voort De liefde via de gymnastiek. 19.6. p. 24

Deelder, J.

Schöne Welt en Sturm und Drang en
Moderne gedichten. F. de Rover - De
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schöne Welt volgens Jules Deelder. 24.4.
p. 38
Dekkers, F.

Eindhoven 1933-1945. J. Meijers - De
duistere jaren van een
gloeilampenfabriek. 23.10. p. 61

Deren Coke, V.

Avant-garde photography in Germany
1919-1939. Ph. Mechanicus Onregelmatige werkwoorden. 14.8. p. 24

Dessane, O.

Le phallus d'or. T. van Severen - Maigret
en het geheim van de gouden fallus. 30.1.
p. 19*

Dessaur, C.I.

De droom der rede. Het mensbeeld in de
sociale wetenschappen. Een poging tot
criminofosie. J. van Heerden - Hogere
bewustzijnsniveaus 22.5. p. 20

Dhondt, A.M.

Het diepe zuiden en Zeven geestige
knaapjes en De tijd staat stil. F. de Rover
- Waarheid zonder verdichting. 22.5. p.
35

Diaz, J.

De zware jaren. M. Steenmeijer - Van
kritiek naar zalvende romantiek. 5.6. p.
16*

Diderot, D.

Voyage en Hollande. I. van der Poel Diderots Nederlandse Encyclopedie. 19.6.
p. 34

Didion, J.

Joan Didion in El Salvador. 11.12. p. 46

Diekman, M.

Geen enkel verdriet duurt honderd jaar.
M. van Soest - Twaalf verhalen uit de
Antillen. In: De Blauw Geruite Kiel. 4.12.
p. 23*

Diepstraten, J. (red.)

Over Gerrit Komrij. Beschouwingen en
interviews. R. Bloem - Zonder ironie in
de bovenkamer. 24.4. p. 42

Dis, A.; T. Hermans en M. ten Cate

Het land der letteren. Nederland door
schrijvers en dichters in kaart gebracht.
D. Meijsing - Dolfinarium en Panorama.
20.11. p. 8.

Döblin, A.

Fatale reis. L. Ferron - De oergrond van
de Alexanderplatz. 19.6. p. 17

Drewitz, I.

Zonder dekking. Reactie op het ‘Haager
Treffen’. 22.5. p. 6*

Drijkoningen, F.; J. Fontijn m.m.v.
anderen

Historische avantgarde. Programmatische
teksten van het Italiaans Futurisme, het
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Russisch Futurisme, Dada, het
Constructivisme, het Surrealisme, het
Tsjechisch Poëtisme. C. Offermans - De
geest die altijd nee zegt. 14.8. p. 16
Duncan, R.L.

Codewoord Brimstone. R. Ferdinandusse
- Prins Bernhard in de thriller ingetreden.
18.12. p. 14

Dunk, H.W. von der e.a.

In de schaduw van de depressie. J.
Meyers - Waarom worden mensen
fascistisch? 19.6. p. 20

E
Edel, L.

Stuff of sleep and dreams. Experiments
in literary psychology. J. Fontijn - Een
fijne neus voor drijfveren. 23.10. p. 46

Eijkelboom, J.

De gouden man. R. Schouten - Ieder goed
gedicht is meegenomen. 18.12. p. 34

Eisendle, H.

De rede voorbij of gesprekken over het
menselijk verstand. W. Rouleaux - De
‘Sprachskepsis’ van Eisendle. 14.8. p. 11
Een gesprek met de Oostenrijkse schrijver
door W. Bazelmans. 14.8. p. 8

Elburg, J.G.

Weldenkend (De schrijvers en de
kwesties). 27.3. p. 9

Elias, N.

Het civilisatieproces deel I en II. B. Maso
- Het proces van zelfbeperking. 20.11. p.
30

Erdman, P.

De laatste dagen van Amerika. R.
Ferdinandusse - Harde actualiteiten in
thrillers. 17.7. p. 26

Evans, R.

De banneling. J. Verhallen - Robinson
Crusoë in Siberië. In: De Blauw Geruite
Kiel. 23.1. p. 27

Eybers, E.

Bestand. R. Schouten - Een poëtisch
modus vivendi. 23.10. p. 59

F
Fellini, P.

Fellini's faces. Ph. Mechanicus - De
liefde van een poppenspeler. 18.12. p. 26

Fenoglio, B.

De drieëntwintig dagen van de stad Alba.
C. van der Voort - Spotlustige en navrante
antiretoriek. 17.7. p. 10
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Fens, K.

Oliver Hardy als denker en andere
opstellen. C. Peeters - Fens na Fens. 14.8.
p. 4

Ferron, L.

Een houding (De schrijvers en de
kwesties) 27.3. p. 11
Hoor mijn lied, Violetta. J. Kruithof - Alle
registers open. 23.10. p. 22

Fischer, L.

Otto Dix. Ein Malerleben in Deutschland.
K. van Weringh - ‘Ik ben een soevereine
proleet’. 22.5. p. 24

Fox Mazer, N.

Praatjes vullen geen gaatjes. M. van
Soest - Praatjes vullen geen gaatjes. In:
De Blauw Geruite Kiel. 14.8. p. 35

Francis, D.

Banker. R. Ferdinandusse Eigenaardigheden. 25.9. p. 46
Een gewaarschuwd man. R.
Ferdinandusse - Prins Bernhard in de
thriller opgetreden. 18.12. p. 14

Franssens, J.P.

De wisselwachter. C. Peeters - De roep
van knalrode lippen. 13.2. p. 16*

Fraser, K.

The fashionable mind. L. Brunt - De taal
die kleren wel of niet spreken. 30.1. p. 6

Freeling, N.

Dubbel spoor naar de dood. R.
Ferdinandusse - Prins Bernhard in de
thriller ingetreden. 18.12. p. 14

Freud, A.

Bij het overlijden van dr. Anna Freud
door H.C. Halberstadt-Freud. 23.10. p.
17*

Friedan, B.

Interview n.a.v. The second stage door
F. Vuijst. 13.2. p. 5*

Friedman, M. (red.)

De Stijl 1917-1931. Catalogus van de
tentoonstelling in het Stedelijk Museum
Amsterdam en het Kröller-Müller
Museum. E. van Uitert - De
miniatuurdictatoren van De Stijl. 14.8. p.
20

Frisch, M.

Stiller. W. Rouleaux - ‘Ik ben Stiller niet’.
20.3. p. 18*
Blaubart. Eine Erzählung. W.D. Tieges
- De onschuldige daders van Max Frisch.
14.8. p. 14
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G
Geeraerts, J.

Diamant. R. Ferdinandusse - Een thriller
is een thriller als er thriller op staat.
20.11. p. 66

Gilman, S.L.

Begegnungen mit Nietzsche. C. Vergeer
- Ontmoetingen met Nietzsche. 26.6. p.
17*

Giovanni, J.

De laatste ademtocht. R. Ferdinandusse
- Van Aldo Moro tot 1984. 27.3. p. 33

Gittings, R. en J. Manton

The second mrs. Hardy. D. Schouten Satirische omstandigheden. 26.6. p. 16*

Gnüg, H.

Literarische Utopie-Entwürfe. C.
Offermans - Met straffe hand geregeerd
geluk. 17.7. p. 18

Gombrowicz, W.

De Poolse schrijvers/1920-1982. Kort
portret. 24.4. p. 10

Gordimer, N.

Gesprek met de schrijfster over de relaties
tussen zwart en blank in haar werk. D.
van Oort. 23.10. p. 14*

Gorki, M.

Kinderjaren. M. 't Hart - Een wrede
jeugd. 20.2. p. 16*
Portretten. M. 't Hart - Gorki's vrienden.
17.7. p. 12

Gosling, P.

Verloren spel en De schietschijf en
Gijzeling onder nul. R. Ferdinandusse Van Aldo Moro tot 1984. 27.3. p. 33

Grass, G.

Speciale verantwoordelijkheid. Reactie
op het ‘Haager Treffen’. 22.5. p. 6*

Graves, R.

Robert Graves. His life and work door
M. Seymour-Smith. A. Paul - Afgrijselijk
boeiend. 14.8. p. 32
In broken images. Selected letters of
Robert Graves 1914-1946. P. O'Prey
(sam.) A. Paul - Afgrijselijk boeiend.
14.8. p. 32

Greene, G.

Over de schrijver en zijn strijd tegen de
misdaad. P. Eddy en J. Swain. 6.1. p. 9*
Monsignor Quixote. D. Meijsing Paardebiefstuk en jonge wijn. 25.9. p. 29

Grijs, P. e.a.

... honderd. Ik kom! W. Otterspeer - De
stenen tafelen van Piet Grijs. 27.3. p. 31
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Groddeck, G.

De zielzoeker. C. Brinkgreve - Op de
bodem van de ziel. 14.8. p. 26

Gruwez, L.

Een huis om dakloos in te zijn. H. de
Coninck - Voorzichtigjes aan. 25.9. p. 54

Gustafsson, L.

Het vaderland onder de aarde. R. Bloem
- Lars Gustafsson: de echo van de stilte.
6.2. p. 19*
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H
Haakman, A.

Liberty. J. Kruithof - Kleine
gebeurtenissen. 20.11. p. 15

Haan, J.J. de

Ik ben een jongen te Zaandam geweest.
G. Komrij (sam. en inl). T. van Deel Vergeeft het leven de kunst? 23.10. p. 14

Hall, D.

The Oxford book of American literary
anecdotes. R. Ferdinandusse - Het leven
van literaire anekdotes. 19.6. p. 16

Hamilton, J.

Koestler, a biography. I. Cornelissen Arthur Koestler, displaced person, overal
thuis. 20.11. p. 50

Hammacher, A.M.

Phantoms of the imagination. Fantasy in
art and literature from Blake to Dali. F.
Boenders - Fantomen van de verbeelding.
17.7. p. 20

Hammett, D.

De vloek. R. Ferdinandusse - Vreemde
voorwoorden, vreemde nawoorden. 19.6.
p. 10

Handke, P.

Ueber die Dörfer. L. de Winter Verzoend, getemd, volbracht. 19.6. p. 32

Hart, M. 't

De vrouw bestaat niet. C. Peeters - Nooit
door engelen opgevoed. 27.2. p. 14
Politiek (De schrijvers en de kwesties).
27.3. p. 9
De Brandende Kwestie. ‘Meneer 't Hart,
is 't waar dat u de breikunst meester
bent?’ 4.12. p. 11*

Harten, J.

Lucide gekken (De schrijvers en de
kwesties). 27.3. p. 11

Hartkamp, W.

Christel is dood en Twee overkanten. F.
de Rover - Woorden, woorden, woorden.
27.3. p. 41

Hartkamp, M. (red.)

Wanneer mijn vader sterft, laat mij dan
staan. Een bloemlezing uit de gedichten
van S. Vestdijk. T. van Deel - Speling in
de canon. 20.11. p. 72

Härtling, P.

De vrede verklaren. Reactie op het
‘Haager Treffen’. 22.5. p. 6*

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

Hearst, P. Campbell en A. Moscow

Every secret thing. L. Brunt - De
‘revolutionaire dagen’ van
stadsguerrillerea Patty Hearst. 29.5. p.
19*

Hellema

Interview n.a.v. Langzame dans als
verzoeningsrite. F. Abrahams. 29.5. p. 7*
Langzame dans als verzoeningsrite. F. de
Rover - Hoe ver gaat de schrijver? 19.6.
p. 5

Helman, A.

Interview n.a.v. Avonturen aan de wilde
kust. G. Mulder. 4.9. p. 5*

Hermans, W.F.

Dubbelnummer over W.F. Hermans.
Tirade, jrg. 25, nr. 271. R. van der Paardt
- Pluimen, bewondering en bitterheid.
30.1. p. 18*
Geyerstein's dynamiek. C. Peeters Hermans' dynamiek. 4.9. p. 18*
Voetstappen van WFH. T. Anbeek Literatuurwetenschap na de crisis. 20.11.
p. 58.

Herzog, W.

Over een voettocht door de kou. J.
Moerman - Herzogs magische voettocht.
28.8. p. 12*

Heuvel, H. van den

De vrijheid van de pers; de overheid en
het commerciële karakter van de pers
1944-1949. G. Mulder - Van
persverzuivering naar persbreidel. 3.4. p.
12*

Heuven, R. van

Het geweten van Adriaan Kievit. R.
Ferdinandusse - Harde actualiteiten in
thrillers. 17.7. p. 26

Hillenaar, H.

Roland Barthes. Existentialisme,
semiotiek, psychoanalyse. M. van Buuren
- De lijfelijke omgang met taal. 19.6. p.
8

Hillenius, D.

De onrust bewaren. H. de Coninck - De
open verzameling van Hillenius. 23.10.
p. 20
De Brandende Kwestie. Elite, de functie
van de ongelijkheid. 30.10. p. 9*

Hingley, R.

Nightingale fever. Russian poets in
revolution. K. Verheul - Russische
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gedichten als primaire levensbehoefte.
8.5. p. 16*
Hofmann, G.

Auf dem Turm. W.D. Tieges - Alles is een
warboel. 11.12. p. 15*

Hollander, P.

Political Pelgrims. Travels of western
intellectuals to the Soviet Union, China,
and Cuba. B. Tromp - De intellectuele
pelgrimages naar het paradijs. 17.7. p. 24

Houkind, M.

Kroniek van blauwe maandag. C. Peeters
- Van heidense en andere verlangens.
25.9. p. 4

Höweler, M.

Van geluk gesproken. D. Schouten Marijke Höweler, een talent voor het
melodrama. 20.11. p. 62

Huyskens, P.; J. Heinemans en J.H.
Wories

Eppo Doeve. Portret van een
duivelskunstenaar. K. van Weringh - De
rechtse burger in beeld. 19.6. p. 23

I
Iwaskiewicz, J.

De Poolse schrijvers/1920-1982. Kort
portret. 24.4. p. 12

J
James, A.

A biography. J. Strouse. C. Brinkgreve Alice in brotherland. 30.1. p. 36

Joekes, T.

Moord aan het Voorhout. R.
Ferdinandusse - Van Aldo Moro tot 1984.
27.3. p. 33

Jong, F. de

Macht en inspraak. De strijd om de
democratisering van de Universiteit van
Amsterdam. C. Offermans - Wat resteert
zijn de verhalen. 27.2. p. 21

Jong, E. de

Brave hond. De mooiste hondenverhalen.
M. Dekkers - Literair gekef. 18.12. p. 55

Jong, L. de

Het Koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog. Deel 10b, eerste
helft, Het laatste jaar. G. Mulder - De
trouwhartige geschiedschrijving van dr.
L. de Jong. 23.1. p. 17*
Het Koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog. Deel 10b. G.
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Mulder - De nadagen van het Duitse
terreur bewind in Nederland. 16.10. p. 6*
Joyce, J.

James Joyce's Odyssey; A guide to the
Dublin of Ulysses. M. Koomen - Het
Dublin van Joyce is het hart van de
wereld. 6.12. p. 19*

Joyce & Co.

Erwins echo. T. van Deel - Homerus en
Mick Jagger. 17.7. p. 15
Werkbrieven 1968-1981 en Venetiaanse
brieven en dagboeken. F. de Rover - Een
balling in taal en literatuur. 23.10. p. 16

K
Kallifatides, T.

Iets voor een nieuwe Hercules. Reactie
op het ‘Haager Treffen’. 22.5. p. 6*

Kalma, P.

De illusie van de ‘democratische staat’.
P. Verwey - De illusie van een nieuwe
staatstheorie. 25.9. p. 30

Kavanagh, D.

Duffy en de pornokoning. R.
Ferdinandusse - Prins Bernhard in de
thriller ingetreden. 18.12. p. 14

Kearney, P.J.

A history of erotic literature. E. Schilders
- Het plezier van de schaamte. 20.11. p.
54

Kellendonk, F.

Letter en geest. C. Peeters - Wat buiten
het blikveld lonkt. 27.3. p. 14

Kellendonk, F. en C. Limonard (red.) Moderne Amerikaanse verhalen. E.
Schilders - Een zekere keus. 4.9. p. 18*
Kelly, L.

St. Petersburg. A travellers companion.
E. Schönberger - De zuidelijke stad in het
noorden. 10.4. p. 17*

Keulen, M. van

Overspel. C. Peeters - Het dagelijks
kwaad in drieën. 28.8. p. 12*
Interview over haar boek Overspel door
Bibeb. 4.9. p. 7*

Kienzle, W.X.

De rozenkransmoorden. R. Ferdinandusse
- Van Aldo Moro tot 1984. 27.3. p. 33

Kierkegaard, S.

Het dagboek van de verleider. H. Wijsbek
- IJzeren logica, uitbundige fantasie. 22.5.
p. 34

Kneepkens, M.

Portret van de dichter/criminoloog door
H. Smits. 14.8. p. 7*

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

Koestler, A.

Koestler, a biography. J. Hamilton. I.
Cornelissen - Arthur Koestler, displaced
person, overal thuis. 20.11. p. 50

Kollontai, A.

Alexandra Kollontai. Een biografie. C.
Porter. D. Schouten - De walkure van de
revolutie. 25.9. p. 50
Alexandra Kollontai. De positie van de
vrouw in de ontwikkeling van de
maatschappij. Veertien lezingen. D.
Schouten - De walkure van de revolutie.
25.9. p. 50

Komrij, G.

Gesloten circuit en De os op de
klokketoren. R. Bloem - Zonder ironie in
de bovenkamer. 24.4. p. 42
De Brandende Kwestie. Gerrit Komrij
over de Nederlandse kunstkritiek. 2.10.
p. 13*
Ik ben een jongen te Zaandam geweest.
J.J. de Haan. G. Komrij (sam. en inl.). T.
van Deel - Vergeeft het leven de kunst?
23.10. p. 14

Konwicki, T.

De Poolse schrijvers/1920-1982. Kort
portret. 24.4. p. 14
Modern droomboek. W. Kośny - Het
literaire dromen in Polen. 13.11. p. 19*

Kooiman, D.A.

Vacuüm (De schrijvers en de kwesties).
27.3. p. 11
Montyn, C. Peeters - Met de verbeelding
terug naar de werkelijkheid. 23.10. p. 10

Koopman, M.

Binnenzee buitengaats. H. de Coninck Hogere verwijskunde. 3.4. p. 12*

Kooten, K. van

Veertig. C. Peeters - Actuele stromingen
in de Nederlandse Literatuur II. 27.3. p.
60

Kopland, R.

Dit uitzicht. R. Schouten - Er zit geen
schot in de wereld. 24.4. p. 30

Korsch, K.

Over de leraar van Bertold Brecht. C.
Offermans - Marxisme en filosofie. 6.2.
p. 14

Kosinski, J.

Over het schrijverschap van Kosinski. F.
Vuijst. 14.8. p. 2*
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Kouwenaar, G.

Verzamelde gedichten. R. Bloem - De
paradox van ijskoud genieten. 23.10. p.
57

Kramers

Kramers Groot Woordenboek
Nederlands. R. Reinsma Hoogmoedswaanzin van een
woordenboek. 30.1. p. 29
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Kroes, R. (red.)

Image and impact. American influences
in the Netherlands since 1945. B. Tromp
- De dubbele tong van Europa. 17.4. p.
19*

Krol, G.

De man achter het raam. R. Schouten De langzame menswording van een
computer. 20.11. p. 17

Kruithof, J.

Tussenspraak. Essay over literatuur en
literatuurwetenschap. R. van der Paardt
- De wetenschap van een minnaar. 18.12.
p. 38

Kusters, W.

Hoofden. R. Bloem - De hand aan het
hoofd: Wiel Kusters. 30.1. p. 18*

Kuznetsov, Y, en I. Linnik

Dutch painting in Soviet museums. B.
Broos - Wat Peter deed, kan Catharina
ook. 20.11. p. 42

L
Laaf, N. de

De groene hoek. C. Peeters - Van
heidense en andere verlangens. 25.9. p.
4

Langenbach, L.

Uitgeroeide diersoort (De schrijvers en
de kwesties). 27.3. p. 8

Lankester, E. (red.)

Zuidamerikaanse misdaadverhalen. R.
Ferdinandusse - Vreemde voorwoorden,
vreemde nawoorden. 19.6. p. 10

Larkin, Ph.

Larkin at sixty. A. Thwaite (red.). R.
Schouten - De voering van de bolhoed.
17.7. p. 30

Lattmann, D.

De mythe uit het verleden. Reactie op het
‘Haager Treffen’. 22.5. p. 6*

Laurent, J.

Les sous-ensembles flous. E. Jongma Een verwarring van genres. 17.7. p. 13

Leeflang, E.

Op Pennewips plek. R. Schouten - Ieder
goed gedicht is meegenomen. 18.12. p.
34

Leeuw-Roord, J. van der; G. Rijven en Bouwen op Haagse gronden. M. Mentzel
- Architectonische legpuzzels. 18.9. p.
F. Smit
17*
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Legman, G.

Tegen de haat. Gershon Legman en de
erotische folklore (hele bijlage). E.
Schilders. 2.10.

Lem, S.

De Poolse schrijvers/1920-1982. Kort
portret. 24.4. p. 14

Le Roy Ladurie, E.

Paris-Montpellier, P.C.-P.S.U.,
1945-1963. B. Bommeljé - De generatie
die de toon aangeeft. 17.7. p. 16

Lesman, K.

De gekooide geest. De Poolse
schrijvers/1920-1982. 24.4. p. 8

Lessing, D.

The making of the representative for
planet 8. N. Begemann - De
verantwoordelijkheid van Doris Lessing.
22.5. p. 8

Lippman, W.

Walter Lippmann and the American
century. R. Steel. B. Tromp - Een halve
eeuw kind aan huis bij koningen en
presidenten. 10.4. p. 19*

Lottman, H.R.

The left bank; writers, artists and politics.
From the popular front to the cold war.
M. Koomen - Parijs in de jaren dertig en
veertig. 10.7. p. 14*

Lovecraft, H.P.

Over het werk van H.P. Lovecraft. R.-H.
Zuidinga - Onheil over de gemeente.
18.12. p. 46

Lovesey, P.

The false inspector. R. Ferdinandusse Harde actualiteiten in thrillers. 17.7. p.
26

Lowry, M.

Het helse paradijs van Malcolm Lowry
(hele bijlage). J. Ottenhof, 26.6.

Lubis, M.

Land onder de zon. T. Pollmann - Zonder
nostalgie op zoek naar Indonesië. 20.2.
p. 16*
Een tijger valt aan. T. Pollmann - Dood
eerst de tijger in jezelf. 17.7. p. 11*

Lukács, G.

Gelebtes Denken. Eine Autobiographie
im Dialog. C. Offermans - Georg Lukács
‘autobiografie’. 17.7. p. 8

Lurie, A.

The language of clothes. L. Brunt - De
taal die kleren wel of niet spreken. 30.1.
p. 6
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M
Maclear, M.

The Tenthousand Day War. H. Arlman Dertig jaar oorlog in Vietnam. 20.3. p.
18*

Magee, B.

Men of ideas. (Gesprekken met o.m. N.
Chomsky, I. Berlin, A.J. Ayer, H.
Marcuse). W. Otterspeer - Vet
meedogenloos ego en andere gedachten.
13.11. p. 19*

Magritte, R.

Photographies de Magritte. en Rene
Magritte en het surrealisme in België.
Catalogus van de tentoonstelling in de
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
Brussel. P. Mechanicus - ‘Voor het
gemak van de conversatie’. 23.10. p. 26

Malamud, B.

God's Grace. N. Begemann - De laatste
rabbijnse stem. 23.10. p. 70

Manrique, J.

Strofen bij de dood van zijn vader. M.
Steenmeijer - Strofen bij de dood van
Jorge Manrique's vader. 10.4. p. 17*

March, W.

Kiem van het kwaad. R. Ferdinandusse Prins Bernhard in de thriller ingetreden.
18.12. p. 14

Maris, L. van

Felicien Rops over kunst, melancholie en
perversiteit. E. Schilders - Moralisme en
perversie. 25.9. p. 10

Markstein, G.

Goerings laatste woord en De
diepvries-spionnen. R. Ferdinandusse Van Aldo Moro tot 1984. 27.3. p. 33

Martens, H.

Sjibbolet en andere verhalen. C. Peeters
- Ingekapseld in zichzelf. 19.7. p. 4

Mastenbroek, B. en B. Tadema Sporry Kijk op Indonesië. T. Pollmann - Zonder
nostalgie op zoek naar Indonesië. 20.2.
p. 16*
Matsier, N.

De eeuwige stad. C. Peeters - Het
kunstwerk der ontkenning. 20.11. p. 10

Maus, M.O.

Trente annèes de lutte pour l'art. F.
Boenders - Intensieve avantgarde. 27.2.
p. 36

May, L.S.

Polen of Rome (De schrijvers en de
kwesties). 27.3. p. 9
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McCrum, R.

In de geheime staat. R. Ferdinandusse Van Aldo Moro tot 1984. 27.3. p. 33

Meer, T. van der; S. van Schuppen en De SDAP en de kiesrechtstrijd. De
ontwikkeling van de Nederlandse
S. Veen
sociaal-demokratie 1894-1913. M.
Buschman en I. Scheerman - De SDAP
en de strijd om het kiesrecht. 3.4. p. 12*
Meijsing, D.

Utopia of de geschiedenissen van
Thomas. J. Kruithof - De omsingeling
van een dierbaar gebied. 20.11. p. 20
Wees aardig voor de Dolfijnen. Een
kerstverhaal. 25.12. p. 29*

Meulenbelt, A.

Interview door Bibeb. 19.6. p. 5*
Kleine voeten, grote voeten. Vrouwen in
China, een indruk door Anja Meulenbelt.
I. Cornelissen - ‘Het is maar net hoe je
het bekijkt’. 25.9. p. 38

Michel, G.

Mes années avec Sartre. P. Piryns ‘Parijs is vol van de kadavers en de
gewonden die Sartre op zijn geweten
heeft’. 24.4. p. 13*

Milosz, C.

De Poolse schrijvers/1920-1982. Kort
portret. 24.4. p. 11
Het dal van de Issa. K. Lesman - Milosz'
dubbele gebondenheid. 17.7. p. 32

Mondiano, P.

De si braves garçons. E. Jongma Drenkelingen terug in zee. 18.12. p. 13

Mooij, J.J.A.

Idee en verbeelding. T. Anbeek - Een
onherstelbaar subjectieve zaak. 24.4. p.
20

Moor, W.A.M. de

Van Oudshoorn. Biografie van de
ambtenaar-schrijver J.K. Feijlbrief
1876-1951. T. Anbeek - ‘Het
onuitsprekelijke’ in te veel woorden.
23.10. p. 8

Morris, D. e.a.

Gestures. Their origins and distribution.
A new look at the human animal. M. 't
Hart - De twintig gebaren van Desmond
Morris. 8.5. p. 16*

Mors, H. ter

De dealer en de organist. C. Peeters Van heidense en andere verlangens. 25.9.
p. 4
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Mrozek, S.

De Poolse schrijvers/1920-1982. Kort
portret. 24.4. p. 14

Mulisch, H.

Interview. P. Piryns. 10.4. p. 7*
De aanslag. F. de Rover - Zes knallen in
een verleden. 9.10. p. 21*

Muschg, A.

Leib und Leben. Erzählungen. G.
Meijerink - Adolf Muschg' laconieke
hypochondrie. 18.9. p. 17*

Musset, A. de

Een moeilijke liefde. Brieven van George
Sand en Alfred de Musset. E. Jongma De brieven van Alfred de Musset en
George Sand vertaald. 2.10. p. 15*

N
Nabokov, V.

Lectures on Russian literature. K.
Verheul - Nabokov als professor over de
Russische literatuur. 30.1. p. 4

Neber, H.

Schijn bedriegt. R. Ferdinandusse Slechte huwelijken en heimelijke
verlangens. 22.5. p. 28
Dubbel spel. R. Ferdinandusse - Een
thriller is een thriller als er thriller op
staat. 20.11. p. 66

Nescio

Nescio, de man die iets miste. (hele
bijlage) R. Bindels. 5.6.

Nietzsche, F.

Begegnungen mit Nietzsche door S.L.
Gilman. C. Vergeer - Ontmoetingen met
Nietzsche. 26.6. p. 17*

Nooteboom, C.

Voorbije passages. H. Keller - Heimwee
in het laboratorium. 27.2. p. 6
Aas. H. de Coninck - Wat een gebergte
roept tegen de eeuwigheid. 20.11. p. 16
Mokusei! Een liefdesverhaal en Gyges en
Kandaules. Een koningsdrama. D.
Meijsing - Strenge en heldere teksten van
Cees Nooteboom. 27.11. p. 21*

O
Oberski, J.

Kinderjaren. F. Abrahams - ‘Het heeft
meer opgerakeld dan ik eigenlijk wilde’.
13.11. p. 15*
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O'Connor, F.

Collected stories. E. Schilders - Het
moment van ontsluiering. 27.2. p. 42

Oudshoorn, J. van

Van Oudshoorn. Biografie van de
ambtenaar-schrijver J.K. Feijlbrief
1876-1951. W.A.M. de Moor. T. Anbeek
- ‘Het onuitsprekelijke’ in te veel
woorden. 23.10. p. 8

Oversteegen, J.J.

Beperkingen: Methodologische recepten
en andere vooronderstellingen en
vooroordelen in de moderne
literatuurwetenschap en Voetstappen van
WFH. T. Anbeek - Literatuurwetenschap
na de crisis. 20.11. p. 58
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P
Panizza, O.

Een schandaal in het klooster. Deze
novelle is geplaatst achter Mijn
herinneringen door Herculine Barbin. M.
't Hart - De vrouw die een man was. 14.8.
p. 14

Pauka, T.

De geloofwaardigheidskloof (De
schrijvers en de kwesties). 27.3. p. 7
Een ongewenst verlangen. F. de Rover De gevaarlijke grens. 25.9. p. 8

Payn, G. en S. Morley (ed.)

The Noël Coward diaries. R.
Ferdinandusse - Altijd geestig, soms
rattig. 25.9. p. 16

Peary, D.

Cult movies. A. van Ieperen - Twee
filmboeken voor de salontafel. 12.6. p.
17*

Pirandello, L.

Wijlen Mattia Pascal. C. van der Voort Luigi Pirandello en zijn Chinese puzzel.
24.4. p. 34

Plas, M. van der

Godfried. Het leven van de jonge Bomans
1913-1945. M. 't Hart - De eeuwige
student. 22.5. p. 32

Portnoy, E.

Het duurt lang (De schrijvers en de
kwesties). 27.3. p. 6

Post, J.

Stille waters. R. Ferdinandusse - Harde
actualiteiten in thrillers. 17.7. p. 26

Powell, A.

The strangers are all gone. M. Koomen
- Voyeur in dienst van de literatuur. 21.8.
p. 12*

Pritchett, V.S.

Collected stories en The turn of the years
en Het skelet en andere verhalen. A. Paul
- Wereldkampioen schrijven. 20.11. p. 60

Puig, M.

De laatste tango en De kus van de
spinnevrouw. M. Steenmeijer - Twee
vertaalde romans van de Argentijnse
schrijver. 17.4. p. 19*
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R
Raphael, F.

Byron. A. Paul - Met talent voor roem en
gerucht. 25.9. p. 34

Randwijk, H.M. van

Rationalisatie. Een kort verhaal,
opgenomen in ‘Voor wie de Lutinebel
luidt’. Verhalen uit de crisistijd
1930-1940 gekozen en ingeleid door H.
Scholten. 6.3. p. 15*

Rendell, R.

Master of the moor. R. Ferdinandusse Eigenaardigheden. 25.9. p. 46

Reve, K. van het

Het essayistisch werk van P.C.
Hooftprijswinnaar Karel van het Reve.
C. Peeters. 22.5. p. 4

Riel, H. van

Geschiedenis van het Nederlands
liberalisme in de 19e eeuw. B. Bommeljé
- Van Riels oproep tot een heilige
alliantie tegen het socialisme. 12.6. p. 17*

Rietveld, G.

Rietveld, een biografie door F. Bles. F.
Boenders - Eenvoud vol mogelijkheden.
14.8. p. 22

Rinser, L.

Een griezelstrip. Reactie op het ‘Haager
Treffen’. 22.5 p. 6*

Ritzerfeld, J.

De Poolse vlecht. R. Bloem - Genealogie
van de rouw. 5.6. p. 16*

Rops, F.

Felicien Rops over kunst, melancholie en
perversiteit. L. van Maris, E. Schilders Moralisme en perversie. 25.9. p. 10

Rosei, P.

Interview n.a.v. Van hier naar daar. L.
de Winter. 1.5. p. 21*

Rósewicz, T.

De Poolse schrijvers/1920-1982. Kort
portret. 24.4. p. 13

Ross, T.

De moordmagnaten. R. Ferdinandusse Slechte huwelijken en heimelijke
verlangens. 22.5. p. 28
Van koninklijke bloede. R. Ferdinandusse
- Prins Bernhard in de thriller ingetreden.
18.12. p. 14

Rubin, L.

Interview n.a.v. Pijn en moeite en
Vrouwen van zekere leeftijd. A. Holtrop.
22.5. p. 17*
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Rubinstein, R.

Twee eendjes en wat brood. M. 't Hart ‘Twee eendjes en wat brood’: schrijven
zoals een zwarte stern vliegt. 16.1. p. 14*
Met gepast wantrouwen. Notities over de
Hollandse ziekte. H. de Lange - De kurk
waarop de vredesbeweging drijft. 28.8.
p. 12*

Russell, B.

Bertrand Russell and his world door R.
Clark. F. Boenders - Ludwig Wittgenstein
- Bertrand Russell. 30.1. p. 26

S
Saint-Exupéry, A. de

Écrits de guerre. I. van der Poel - De
spannende jaren van de Saint-Exupéry.
20.11. p. 46

Sand, G.

Een moeilijke liefde. Brieven van George
Sand en Alfred de Musset. E. Jongma De brieven van Alfred de Musset en
George Sand vertaald. 2.10. p. 15*

Santen, S.

Gesprek met Sal Santen. I. Cornelissen.
16.10. p. 7*

Sartre, J.-P.

Artikel n.a.v. boeken over hem. P. Piryns
- ‘Parijs is vol van de kadavers en de
gewonden die Sartre op zijn geweten
heeft’. 24.4. p. 13*

Scarfe, G.

Gerald Scarfe with 190 illustrations, 15
in colour. K. van Weringh - Tot het
uiterste doorgevoerd. 23.10. p. 34

Schell, J.

The fate of the earth. R. Sijmons - Over
de kernoorlog niets nieuws. 21.8. p. 12*

Schendelen, M. van (red.)

Kernthema's van de politicologie. B.
Tromp - Politieke filosofie: een
ongebruikelijke opzet. 7.8. p. 14*

Schippers, K.

Gesprek n.a.v. Beweegredenen. M. Pam.
13.11. p. 13*
Beweegredenen. C. Peeters - Met details
getrouwd. 20.11. p. 64

Schmidt, A.M.G.

Interview met Annie M.G. Schmidt door
Bibeb. 25.11. p. 7*

Scholem, G.

Over Scholem n.a.v. Van Berlijn naar
Jerusalem door G. Schwartz. 6.3. p. 17*
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Scholten, H.

‘Voor wie de Lutinebel luidt’. Verhalen
uit de crisistijd 1930-1940 gekozen en
ingeleid door H. Scholten. Korte inl. en
verhaal Rationalisatie van H.M. van
Randwijk. 6.3. p. 15*

Schulz, B.

De Poolse schrijvers/1920-1982. Kort
portret. 24.4. p. 10

Schuur, K.

Interview met een ‘vergeten
dichter-emigrant’ door F. Abrahams.
20.2. p. 3*

Scott Fitzgerald, F.

Some sort of epic grandeur. The life of F.
Scott Fitzgerald. door M.J. Bruccoli. E.
Schilders - Een minimaal literair
bewustzijn. 27.3. p. 25

Scott, Sir Walter

Bij het honderdvijftigste sterfjaar van Sir
Walter Scott. G.J.M. de Vries. 25.9. p.
52

Segers, R.T. (sam.)

Lezen en laten lezen. R. van der Paardt Van pilotenstudies en ander jargon. 25.9.
p. 26

Seghers, A.

Transit. W. Rouleaux - Opgejaagden in
Marseille. 23.10. p. 30

Sela, O.

Triple factor. R. Ferdinandusse - Harde
actualiteiten in thrillers. 17.7. p. 26

Serner, W.

De elfde vinger. R. Verheijen Dadaïstische misdaadverhalen aan de
vergetelheid ontrukt. 27.3. p. 39

Seymour, G.

Rode vos. R. Ferdinandusse - Van Aldo
Moro tot 1984. 27.3. p. 33

Shepherd, D. en R.F. Slatzer

Bing Crosby: the hollow man. R.
Ferdinandusse - De ontmaskering van
Bing Crosby. 22.5. p. 19*

Short, P.

The Dragon and the Bear. Inside China
and Russia today. I. Cornelissen - ‘Het
is maar net hoe je het bekijkt’. 25.9. p. 38

Siebelink, J.

Het handzame verleden (De schrijvers en
de kwesties). 27.3. p. 5
En joeg de vossen door het staande koren.
C. Peeters - Wraak op de Filistijnen. 24.4.
p. 4

Simenon, G.

Memoires intimes. T. van Severen Maigret en het geheim van de gouden
fallus. 30.1. p. 19*
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Simpson, E.

Poets in their youth. A memoir. R.
Schouten - Herinneringen aan Robert
Lowell, Delmore Schwarz, John
Berryman en anderen. 6.1. p. 17*

Sinninghe, J.R.W.

Collectie Sinninghe. Verzameling
bewaard gebleven volksverhalen. L.
Runderkamp. 25.12. p. 27

Sisson, C.H.

In the Trojan Ditch. R. Schouten - De
voering van de bolhoed. 17.7. p. 30

Skármeta, A.

De opstand. M. Steenmeijer - Opgewekte
sandinisten. 25.9. p. 58

Slive, S.

Jacob van Ruisdael. B. Broos - Het
spotlicht op de doeken van Jacob van
Ruisdael. 27.2. p. 8

Smit, H.

Van katjong tot rijksambtenaar, uit het
leven van een (ver)indisch(t)e jongen. T.
Pollmann - De memoires van een
Hollandse katjong. 7.8. p. 14*

Snoek, P.

Verzamelde gedichten. H. de Coninck Het grote verdriet komt later. 18.12. p.
44

Snow, C.P.

The physicists. A generation that changed
the world. H. Arlman - De vermoorde
onschuld. 19.6. p. 28

Spijkerboer, A.A.

De nieuwe kern en Karl Barth. B. Tromp
- Het cultuursocialisme van Jacques de
Kadt. 27.2. p. 47

Stadsontwikkeling Rotterdam, Dienst Stedebouwkunde in Rotterdam. Plannen
en opstellen 1940-1981. M. Mentzel Architectonische legpuzzels. 18.9. p. 17*
Stassinopoulos, A.

Maria. Beyond the Callas legend. B.
Tromp - De legende van Maria Callas.
16.1. p. 14*

Steel, R.

Walter Lippmann and the American
century. B. Tromp - Een halve eeuw kind
aan huis bij koningen en presidenten.
10.4. p. 19*

Stendhal

Egotistische herinneringen. I. van der
Poel - Een enclave van vrolijkheid en
esprit. 14.8. p. 7

Stoute, R.

Interview met René Stoute. P. Piryns en
K. Schaepman. 9.10. p. 7*
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Op de rug van vuile zwanen. H. Plomp De verloedering van een gewoonte. 18.12.
p. 62
Strasser, S.

Never done. A history of American
housework. L. Brunt - Huishoudelijke
arbeid. 18.9. p. 17*

Stravinsky, I.

Selected correspondence, vol. 1. R. Craft
(ed.). E. Schönberger - Wat valt er Robert
Craft te verwijten? 18.12. p. 50

Swaan, A. de

De mens is de mens een zorg. Opstellen
1971-1981. B. Maso - Zonder alledaagse
denkgewoontes. 25.9. p. 14

Swarthout, G.

Het uur van de skeletten. R.
Ferdinandusse - Van Aldo Moro tot 1984.
27.3. p. 33

Symons, J.

The Detling murders. R. Ferdinandusse
- Eigenaardigheden. 25.9. p. 46
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T
Tentije, H.

Nachtwit. R. Bloem - Wandelaar in de
eigen omtrek. 20.11. p. 45

Terduyn, E.

De ijsprinses. E. Jongma - Een gangster
en zijn oude droom. 25.9. p. 42

Terlouw, J.

Pjotr. J. Verhallen - Robinson Crusoë.
In: De Blauw Geruite Kiel. 23.1. p. 27

Thomas, C.

Jade tiger. R. Ferdinandusse Eigenaardigheden. 25.9. p. 46

Thurber, H. en E. Weeks

Selected letters of James Thurber. R.
Ferdinandusse - De generatie die 's nachts
opbleef. 27.3. p. 17

Thwaite, A.

Larkin at sixty. R. Schouten - De voering
van de bolhoed. 17.7. p. 30

Timmer, C.B.

Interview door I. Cornelissen. 13.2. p. 3*

Todd, O.

Un fils rebelle. P. Piryns - ‘Parijs is vol
van de kadavers en de gewonden die
Sartre op zijn geweten heeft’. 24.4. p. 13*

Toer, P.A.

Aarde der mensen. T. Pollmann Pramoedya's onwelgevallige parabel.
30.1. p. 42

Toorn, W. van

Het landleven. R. Bloem - Het huis als
zetstuk. 27.2. p. 27

Toorn, W. van (red.)

Querido's letterkundige reisgids van
Nederland. D. Meijsing - Dolfinarium en
Panorama. 20.11. p. 8

Tournier, M.

De fetisjist en Le vol du vampire. I. van
der Poel - Van heiligenleven tot body-art.
6.2. p. 19*

Trefusis, V.

A solitary woman. A life of Violet
Trefusis. H. Sharpe. D. Schouten - Het
monster van St.-Loup-de-Naud. 27.2. p.
32

Trilling, D.

Mrs. Harris. The death of the Scarsdale
Diet Doctor. D. Meijsing - Mrs. Trilling
vs. mrs. Harris. 30.1. p. 8

Tsvetajeva, M.

Herinneringen en portretten. W.G.
Weststeijn - Het leven moedigde Marina
Tsvetajeva niet aan. 13.3. p. 21*
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Tyler, A.

Dinner at the homesick restaurant. T.
Anbeek en D. Foor - De tragikomedie
van het gezinsleven. 21.8. p. 12*

U
Updike, J.

Bech is back. A. Paul - Updike
waarschuwt. 18.12. p. 53

V
Veld, N.K.C.A. in 't

De ereraden voor de kunst en de
zuivering van de kunstenaars. H. Mulder
- ‘Formeel is hetgeen de ereraden doen
volkomen onwettig’. 15.8. p. 18*

Verdaasdonk, H.

Literatuurbeschouwing en argumentatie.
T. Anbeek - Een onherstelbaar
subjectieve zaak? 24.4. p. 20

Verheul, K.

Antwoord van een buitenstaander. R. van
der Paardt - Ver van het gewoel. 22.5. p.
39
Een jongen met vier benen. C. Peeters Op zoek naar het juiste gevoel. 18.12. p.
10

Verrips, G.

Berlijns blauw. L. Ferron - Dissident bij
tante Betje. 17.7. p. 23

Vervoort, H.

Een zomer apart. C. Peeters - Schrijven
voor lotgenoten. 24.7. p. 14

Vestdijk, S.

Blauwbaard en reus. D. Meijsing Blauwbaard en reus. 23.10. p. 21
Wanneer mijn vader sterft, laat mij dan
staan. Bloemlezing door M. Hartkamp.
T. van Deel - Speling in de canon. 20.11.
p. 72

Vidal, G.

Pink triangle and yellow star. Essays. E.
Schilders - Morele hereboeren en
academische eekhoorns. 23.10. p. 38

Visser, A.

De hardgekookte thriller als teken aan de
wand. R. Ferdinandusse. Waarin
herdenking aan Ab Visser. 12.6. p. 3

Vordtriebe, W.

Bettina von Arnims Armenbuch en Achim
und Bettina in ihren Briefen. Briefwechsel
Achim von Arnim und Bettina Brentano.
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R. van Hattum - Zinnige dweepzucht.
23.10. p. 54
Vree, J.K. de (red.)

Oorlog en vrede. Ontstaan, dynamiek en
beheersing van geweld. B. Tromp Politiek en geweld. 24.4. p. 18

Vries, T. de

Ketters. Veertien eeuwen ketterij,
volksbewegingen en kettergericht. A.
Nuis - In de kelders van de geschiedenis.
18.12. p. 16

W
Waal, F.B.M. de e.a.

Sociobiologie ter discussie. M. 't Hart Het vreemdste taboe. 30.1. p. 20

Waal, F. de

Chimpanzee politics. M. 't Hart - De
verwante, konkelende familie. 4.9. p. 18*
Gesprek over apen, mannen, vrouwen en
het sekseverschil. M. Pam en R. Sijmons.
16.10. p. 15
Selbstbewusstsein und Ironie. C.
Offermans - Ironie als kritische kracht.
24.4. p. 36

Walser, M.

Brief an Lord Liszt. C. Offermans Schijnkameraadschap. 18.12. p. 57
Warren, B.

Imperialism: Pioneer of capitalism. B.
Tromp - Kapitalisme als onontbeerlijk
stadium. 23.10. p. 66

Warren, H.

Interview n.a.v. Geheim Dagboek
1942-1944 en Geheim Dagboek
1945-1948. 25.12. p. 11*

Waugh, C.; M.H. Greenberg en J.
Olander (red.)

Spannende science fiction. R.
Ferdinandusse - Vreemde voorwoorden,
vreemde nawoorden. 19.6. p. 10

Weemoedt, L.

Van harte beterschap. Kleine trilogie der
treurigheid: Geduldig lijden en Geen
bloemen en Zand erover. V. van de Reijt
- De zwaan van de Botlek. 18.12. p. 59

Weil, G.

Mijn zuster Antigone. D. Meijsing - Mijn
zuster Antigone. 2.10. p. 15*

Weldon, F.

Gesprek over de nooit aflatende strijd
tussen de seksen. A. Scherphuis. 12.6. p.
7*
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Welty, E.

De paarse hoed. M. 't Hart - Huiveringen
door de wingerdranken. 18.12. p. 41

Wetering, J. van de

De vlinderjager. R. Ferdinandusse Slechte huwelijken en heimelijke
verlangens. 22.8. p. 28
De straatvogel. R. Ferdinandusse - Een
thriller is een thriller als er thriller op
staat. 20.11. p. 66

White, P.

Flaws in the glass. A self portrait. N.
Begemann - Koekoeksjong en wisselkind.
27.2. p. 25

Winter, L. de

De verstrikking (De schrijvers en de
kwesties) 27.3. p. 6

Wispelaere, P. de

Mijn huis is nergens meer. J. Kruithof Een schrijver in Arcadia. 22.5. p. 14

With, J.

Gesprek met de schrijver over
discriminatie, de Centrumpartij,
taalproblemen en gemengde relaties. L.
Ornstein. 20.11. p. 15*

Witkiewicz, S.

De Poolse schrijvers/1920-1982. Kort
Portret. 24.4. p. 9

Wittgenstein, L.

Ludwig Wittgenstein, personal
recollections. R. Rhees (red.). F.
Boenders - Ludwig Wittgenstein Bertrand Russell. 30.1. p. 26

Wolfgruber, G.

Verlauf eines Sommers. W.D. Tieges Vluchten naar de ongeleefde toekomst.
20.11. p. 35

Wolkers, J.

Gesprek met Jan Wolkers en Carel
Peeters n.a.v. Brandende liefde. F. Barend
en H. van Dorp. 9.1. p. 16*
Reactie op recensie van C. Peeters van
Brandende liefde. 9.1. p. 17*
Voorpublikatie van de eerste twaalf
hoofdstukken van De junival. 6.11. p. 7*
De junival. C. Peeters - Ontroering en
zelfverheerlijkende sentimentaliteit in
‘De junival’. 4.12. p. 21*

Wyndham Lewis, P.

The apes of god. A. Paul - Een massa
opgestapelde humor. 27.2. p. 45

Wyndham Lewis, P. (red.)

Blast I en Blast II. A. Paul - Een massa
opgestapelde humor. 27.2. p. 45
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Y
Yeats, W.B.

Geef nooit het hele hart. R. Bloem - Het
actuele tegenspel tegen de mythe. 27.3.
p. 46

Yourcenar, M.

Over het werk van Marguerite Yourcenar.
D. Meijsing. 24.4. p. 6

Z
Zee, S. van der

De gouden hoek van Buchenwald.
Gesprek n.a.v. dit boek met Piet Lieftinck
en Jo Juda. 1.5. p. 14

Zito Lema, V.

Overwinningen en nederlagen. M.
Steenmeijer - Aanklachten, en
strijdliederen. 27.3. p. 48

Zomeren, K. van

Interview met de thrillerschrijver Koos
van Zomeren. M. van Amerongen. 12.6.
p. 7
De hangende man. R. Ferdinandusse Een thriller is een thriller als er thriller
op staat. 20.11. p. 66

Algemeen
Bloem, R.

Voorbespreking Poetry International
1982. 12.6. p. 17*

Boenders, F.

Le XX, catalogi van de tien
tentoonstellingen 1884-1893. Intensieve
avant-garde. 27.3. p. 36

Campbell, C.

Over de toenemende censuur in de
Verenigde Staten. 27.2. p. 9*

Ferdinandusse, R.

De hardgekookte thriller als teken aan de
wand. 12.6. p. 3

Hart, M. 't

Darwin's vinken en de detectiveroman.
12.6. p. 13

Koomen, M.

Het Dagboek. Over dagboekschrijvers,
van Paul Léautaud tot het Hollands
Dagboek in NRC Handelsblad. 25.12. p.
25*

Peeters, C.

Catalogus Documenta 7. De geigerteller
van de smaak. 17.7. p. 4
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Schaepman, K.

Het fonds van de letteren: twintig jaar
ruzie over de verdeling van de
subsidiepot. 3.7. p. 9*

Sijmons, R.

De vrouw in de spionage. 12.6. p. 26

Steenmeijer, M.

Stem van alarm en vuur. Geëngageerde
poëzie uit Latijns-Amerika, Afrika en
Azië. Aanklachten en strijdliederen. 27.3.
p. 48
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Tunderman, B.

De alternatieve pers in Nederland en
België. (hele bijlage) 13.2.

VN-Thrillergids

Jaarlijkse inventarisatie van binnen- en
buitenlandse detectives en thrillers. (hele
bijlage) 12.6.

Tijdschriften
Abrahams, F.

Muysson en Diepstraten over de
succesformule van hun tijdschrift
(Bzzlletin). Interview n.a.v. het
honderdste nummer. 13.11. p. 15*

Boenders, F.

Intensieve avant-garde. Over L'Art
Moderne, jrg. 1881 en L'Art Moderne,
jrg. 1882. 27.2. p. 36

Otterspeer, W.

Facetten van mentaliteiten. Symposion,
tijdschrift voor maatschappijwetenschap.
20.3. p. 18*

Paardt, R. van der

Pluimen, bewondering en bitterheid.
Tirade jrg. 25, nr. 271 dubbelnummer
over W.F. Hermans, 30.1. p. 18*

Paul, A.

Een massa opgestapelde humor. Over
Blast I en Blast II onder redactie van P.
Wyndham Lewis. 27.2. p. 45

Piryns, P.

‘Parijs is vol van de kadavers en de
gewonden die Sartre op zijn geweten
heeft’. Magazine Littéraire. Figures de
Sartre. sept. '81. 24.4. p. 13*

Schilders, E.

De herdruk van het tijdschrift Neurotica
1948-1951. Herdruk in één band van de
negen afleveringen onder redactie van
Jay Irving Landesman en Gershon
Legman, 1948-1951. 24.4. p. 44

N.B. In iedere boekenbijlage worden op pagina 2 literaire tijdschriften besproken

Bibliotheken
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Serie in twaalf afleveringen door B. Büch.
Büch, B.

Het kapitaal met de onberekenbare rentes.
De Zentralbibliothek in Weimar.
30.1. p. 14
Het reddende vliegertouw.
Over de Nationale Bibliotheek van Malta.
27.2. p. 30
Voor de veredeling van hart en geest.
De Artis Bibliotheek in Amsterdam.
27.3. p. 44
Een geval van schoonheid en
verdrukking.
De Srtahov-bibliotheek in Praag.
24.4. p. 46
Een zorgelijk legaat.
De Bibliotheca Thysiana in Leiden.
22.5. p. 22
Bij voorbeeld de catalogus van
wiegedrukken.
De ‘Unibee’ van Heidelberg.
19.6. p. 14
Zes uitleningen per jaar.
De bibliotheek van het leesgezelschap
Diversa sed Una.
17.7. p. 28
Op zoek naar een bibliotheek.
Het imaginaire boekenbezit van Honoré
de Balzac.
14.8. p. 12
In het voormalige stookhuis.
De bibliotheek van Teylers Museum in
Haarlem.
25.9. p. 44
Nieuw-Zeeland heeft een goudmijn.
De Public Library van Auckland.
23.10. p. 50
‘Silence’ in de Stille Zuidzee.
De Nationale Bibliotheek van Fiji.
20.11. p. 36
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Het wonen in een boekenkast.
De gedroomde en particuliere bibliotheek.
18.12. p. 28

Berlijn-Amsterdam
Berlijn-Amsterdam 1920-1940
Duits-Nederlandse wisselwerkingen.
Amerongen, M. van

Klaus Manns ‘Mephisto’: de danse
macabre van een verboden boek. 3.4. p.
19*
Het wel en - vooral - het wee van
socialistisch kunstbeleid. 24.4. p. 17*

Cornelissen, I.

Berlijn voor en achter de schermen. 6.3.
p. 7*
Portret van Emanuel Querido, uitgever
van Exil-romans. 20.3. p. 13*
Max Blokzijl: pianist, Berlijns
correspondent en ten slotte propagandist
van het nationaal-socialisme. 10.4. p. 15*
De schrijver A. den Doolaard als
antifascist. 17.4. p. 9

Melching, W.

De ideologische touwtrekkerij rond Carl
von Ossietsky. 8.5. p. 15*

Mulder, H.

De culturele aspecten van het
buurmanschap. 27.2. p. 4

Schönberger, E.

De Italiaanse componist Busoni op
gespannen voet met ‘de geheele
Berlijnsche kritiek’. 27.3. p. 17*

Wering, K. van

De omstreden cartoon uit 1936 van Peter
van Reen. 13.2. p. 17*
De tentoonstelling ‘Westkunst’ is mislukt
omdat er immers geen Westkunst bestaat.
1.5. p. 18*

De Brandende Kwestie

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

SLAA-lezingen
Hart, M. 't

De Brandende Kwestie van Maarten 't
Hart. ‘Meneer 't Hart, is 't waar dat u de
breikunst meester bent?’ 4.12. p. 11*

Hillenius, D.

De Brandende Kwestie van Dick
Hillenius. Elite, de functie van de
ongelijkheid. 30.10. p. 9*

Komrij, G.

De Brandende Kwestie van Gerrit
Komrij. Gerrit Komrij over de
Nederlandse kunstkritiek. 2.10. p. 13*

De Poolse schrijvers/1920-1982.
Een inleiding met twaalf korte portretten.
Lesman, K.

De gekooide geest. Een inleiding over de
ontwikkeling van de Poolse literatuur
sinds 1920. 24.4. p. 8

Anderman, J.

Het nieuwe proza. 24.4. p. 15

Andrzejewski, J.

Springend over de bergen. 24.4. p. 12

Borowski, T.

Meedogenloos en onverbloemd. 24.4. p.
13

Gombrowicz, W.

De onschuldige jeugd. 24.4. p. 10

Iwaskiewicz, J.

Verdiept in een boek. 24.4. p. 12

Konwicki, T.

De droom van het nationalisme. 24.4. p.
14

Lem, S.

Een ander, optimistisch bewustzijn. 24.4.
p. 14

Milosz, C.

Analyse van acrobatiek. 24.4. p. 11

Mrozek, S.

Absurde spelden. 24.4. p. 14

Rósewicz, T.

Tegen ‘het esthetisch ervaren’. 24.4. p.
13

Schulz, B.

Demiurgische krachten. 24.4. p. 10

Witkiewicz, S.

Enfant terrible. 24.4. p. 8

Het favoriete personage
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Schrijvers en het literaire personage van hun voorkeur.
Alberts, A.

Ephraim Mackellar, 18.12. p. 5

Buch, L. de

Brendan Archer. 18.12. p. 9

Donkers, J.

Richard Maple. 18.12. p. 8

Donner, J.H.

Jozef. 18.12. p. 7

Fens, K.

George Herbert. 18.12. p. 9

Harmsen van Beek

Plume. 18.12. p. 4

Hofland, H.J.A.

Yossarian. 18.12. p. 5

Hoog, E.

Professor Pnin. 18.12. p. 6

Kellendonk, F.

Thomas de Quincey. 18.12. p. 7

Kuipers, R.

Mr. Wemmick. 18.12. p. 5

Meijsing, D.

Seymour Glass, 18.12. p. 6

Otten, W.J.

Zij. 18.12. p. 6

Peeters, C.

Holden Herzog. 18.12. p. 9

Portnoy, E.

Sherlock Holmes. 18.12. p. 4

Schippers, K.

Zus. 18.12. p. 6

Zomeren, K. van

Konstantin Paustovskij. 18.12. p. 8

De Boekenberg
Een serie artikelen van P. Piryns en K. Schaepman over de boekenberg.
Piryns, P. en K. Schaepman

De magazijnen liggen vol met
onverbiddelijke maar helaas
onverkoopbare best-sellers. 13.11. p. 3*
Nog niet zo lang geleden was marketing
een vreselijk schuttingwoord in het
boekenvak. 20.11. p. 7*
Nederlandse uitgevers poetsen hun
gouden munten op. 27.11. p. 9*
Boekenclubs. ‘De mensen die er nu nog
bijkomen, dat is toch het
heikrekelpubliek: hartstocht en liefde’.
4.12. p. 15*
Ramsj. Zelfs de opkopers kunnen de
boekenberg niet meer aan. 11.12. p. 9*
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Tekeningen Siegfried Woldhek
A. Alberts

30-1

Armando

17-7

F. Bordewijk

20-11

Willem Brakman

20-11

Jeroen Brouwers

30-10

Andreas Burnier

22-5

Jules Deelder

24-4

Kees Fens

14-8

Louis Ferron

30-10

Piet Grijs

28-8

Dick Hillenius

30-10

Joyce & Co

30-10

Gerrit Komrij

30-10

Dirk Ayelt Kooiman

30-10

Kees van Kooten

27-3

Gerrit Krol

20-11

Nicolaas Matsier

20-11

Doeschka Meijsing

20-11

Harry Mulisch

23-10*

Cees Nooteboom

27-2/20-11

J. van Oudshoorn

30-10

Karel van het Reve

22-5

K. Schippers

20-11

A. de Swaan

14-8

S. Vestdijk

30-10

Jan Wolkers

18-12*

Koos van Zomeren

20-11
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The Mind's I
Vervolg van pagina 15
hoe overtuigend mensen als Lem er ook over kunnen schrijven. Daarvoor is tenslotte
een machine nodig, al stampend en denkend. De opzet van het boek is veel
bescheidener. Hofstadter en Dennett richten zich tot een ieder die ooit gefascineerd
is geweest door het idee van een denkend mechanisme, en die vermoedt dat dit iets
tegenstrijdigs heeft, al is het niet helemaal duidelijk waarom. Ze willen laten zien
hoe er door de beoefenaars van de wetenschap der artificiële intelligentie (oftewel
‘de artificiële intelligentsia’ volgens de standaardgrap) over het bewustzijn en de
mogelijkheid van een mechanische versie daarvan wordt gedacht. Door de lezer
hiermee vertrouwd te maken en door de vermeende tegenstrijdigheid tussen machine
en geest uitgebreid ter discussie te stellen proberen ze aan te tonen dat deze nergens
op berust. Dat een dergelijk boek toegankelijk kan zijn voor een groot publiek is het
bijzondere van The Mind's I, maar het streven daarnaar levert ook beperkingen op.
Het is bij voorbeeld jammer dat een artikel als Hilary Putnams ‘Minds and Machines’
(in: Mind, Language and Reality) er niet in kon worden opgenomen, vermoedelijk
werd deze vooraanstaande Amerikaanse filosoof te moeilijk gevonden. Putnam
beweert dat de traditionele vraagstukken uit de zogenaamde ‘philosophy of Mind’,
zoals dat van de verhouding tussen lichaam en geest, zich niet alleen voordoen bij
mensen, maar in principe ook bij machines. Dit idee wordt uitgewerkt aan de hand
van een eenvoudig soort computer waar Turing mee werkte.
Ook opvallend is het nagenoeg ontbreken van auteurs die Hofstadters en Dennetts
eigen standpunt niet delen, terwijl dat toch lang niet onbetwist is. Door een iets groter
beroep te doen op het geduld en de concentratie van de lezer had The Mind's I naar
mijn gevoel vollediger gemaakt kunnen worden. Hiertegenover staat dat er steeds
uitgebreid naar de literatuur wordt verwezen. Wie Hofstadters Gödel, Escher, Bach,
an Eternal Golden Braid (1979) of Dennetts Brainstorms (1978) heeft gezien zal
niet aangemoedigd hoeven te worden dit uiterst leesbare boek eens in te kijken. Hij
zal hierin hetzelfde mengsel van diepgang, helderheid en humor aantreffen dat beide
auteurs in brede kringen bekendheid heeft bezorgd.
■
Michael Morreau studeert filosofie aan de Universiteit van Amsterdam

Elsa Morantes
Vervolg van pagina 17
klaart en zelfs de ‘sneeuwwitte ziel’ van de hond Bella binnenste buiten keert; en
deze alwetendheid - waarover eigenlijk alleen een anonieme, buiten het verhaal
staande instantie kan beschikken - wordt des te opmerkelijker (en eigenlijk volkomen
onaanvaardbaar) wanneer we halverwege het boek vernemen dat de verteller een
kennis is van Nino, en dus een zogenaamde getuige-observator binnen het verhaal.
Hoe dan ook, alle personages en situaties worden door deze verteller bejegend op
een uiterst paternalistische wijze, waarin uitsluitend plaats is voor medelijden en
sentiment, met name waar het de hoofdpersonen Ida en Useppe betreft. De aardigste
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gedeelten uit het boek zijn dan ook de passages waarin deze figuren een
ondergeschikte rol spelen, bij voorbeeld de lange voorgeschiedenis van Ida's ouders
in het eerste hoofdstuk en de beschrijvingen van de veelkoppige Napolitaanse familie,
die met Ida in het verblijf voor daklozen woont.
Ook de lezer krijgt een volkomen passieve rol toebedeeld, niet alleen door de
voorspelbaarheid van de gebeurtenissen op zich of door de gemeenplaatsen in de
vele beeldspraken; maar ook door de redundante manier van presentatie: het
combineren van adjectieven met dezelfde betekenis; het bijna letterlijk herhalen van
mededelingen en vooral het tot vervelens toe voorspellen van de op hand zijnde
‘drama's’.
De waarheid is uitsluitend in handen van de verteller die zichzelf, in tegenstelling
tot de personages, niet buiten de realiteit plaatst maar erboven, in de ivoren toren
van de Muzen, de tweede wereld, naast die van de Natuur, waar volgens Morante
reinheid en ongeschondenheid heersen: ‘de schrijver vertegenwoordigt in de wereld,’
aldus Morante, ‘de volledige harmonie van verstand en verbeelding; dat wil zeggen
het innerlijke vrije geweten van de mensheid, de ingreep die de mensheid van de
absurde monsters verlost.’
Kunst is voor Morante een afweermechanisme tegen de ‘infectie’ van de
Geschiedenis; maar zo te zien is niet alleen de politieke geschiedenis geïnfecteerd,
ook de literaire geschiedenis is uitgebannen als een gevaarlijke besmetting: zonder
slag of stoot worden alle uiterst belangrijke ervaringen en experimenten, zowel van
de vooroorlogse avantgarde als van de neo-avant-garde van de jaren zestig, door
Morante opzij gezet en grijpt ze terug op de ‘echte’ romans van de negentiende eeuw.
Of ze daarmee, zoals wel is beweerd, de crisis van de roman heeft overwonnen, valt
echter te betwijfelen: ze heeft die crisis volledig genegeerd.
■

Karel van het Reve
Vervolg van pagina 20
stand zien wapperen, maar als je haar hoort zijn die Hollanders verrekt dichtbij.
Dergelijke ondoordachtheden verzwakken Van het Reves betoog keer op keer.
Aardige ideeën over de status van het cliché in de literatuur, of de toelaatbaarheid
van realia blijven daardoor invallen, aanzetten, of hoe je het noemen wilt. Van het
Reve is zeer bedreven (ik bedoel dit overigens niet als grafschrift) in het oplaten en
doorprikken van ballonnen; te dikwijls zweeft hij met hen mee als lichtgewicht. De
vergelijking met zulke verschillende essayisten als Kees Verheul, R.A. Cornets de
Groot en Huub Beurskens maakt dat nog duidelijker: ook zonder zwaarwichtigheid
kun je met beide benen op de aarde blijven staan.
Dan is er nog Van het Reves alom geprezen stijl. ‘Literatuur bestaat eigenlijk uit
clichés, uit gemeenplaatsen. Beschrijf je een bepaalde situatie, dan dringt het literaire
cliché, dat bij die situatie hoort, zich op. Je moet dat cliché dan gebruiken, of je moet
het afwijzen.’ Uit hetzelfde stuk: ‘In 1890 publiceerde Tsjechov een verhaal dat
Dieven heette, en ook over dieven ging, namelijk over paardendieven.’ En uit nog
steeds hetzelfde stuk: ‘Tsjechov en Biesheuvel zijn beiden ten zeerste geneigd om
dat gebod te overtreden. Als zij te maken krijgen met een mishandelde Javaan, dan
aarzelen ze niet op te merken dat dat mishandelen verkeerd, schandelijk is, en dat
het beter ware wanneer de Javaan niet mishandeld werd.’
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Zo gaat het van ja tot amen, met de helderheid van de spreektaal, in een betoogtrant
die kleine ideeën als ballonnen opblaast tot de omvang van een boek - nou ja, een
bundel. De balans van voor en tegen moet iedereen maar voor zichzelf opmaken.
Naar mijn oordeel heeft Van het Reve met zijn essay over Freud en Dostojevski de
maatstaf aangegeven waarmee een kritisch lezer al zijn werk mag meten: met minder
hoeft niemand genoegen te nemen.
■
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Vier dichters in de pathetische situatie
De beoordeling van ‘onwaardig gedrag’
Beroemde scherven door Toon Tellegen Uitgever: Querido, f 17,50
Tussen twee stilten door Anton Korteweg Uitgever: Meulenhoff, f21,50
Turner Court door J.B. Charles Uitgever: De Bezige Bij, f 18,50
uniek onkruid door Gust Gils Uitgever: Manteau, f 15,90
Rob Schouten
‘Het kan een zeer onedele gewoonte zijn geen gelegenheid voorbij te laten gaan om
zich pathetisch te betonen: omwille van het genot zich daarbij de toeschouwer voor
te stellen die zijn klederen scheurt en zich zelf erbarmelijk en klein voelt. Het kan
derhalve ook een teken van innerlijke adel zijn met pathetische situaties de spot te
drijven en zich daarin onwaardig te gedragen,’ aldus het voornaamste gedeelte van
een van Nietzsche's aforismen.
De strekking van deze uitspraak zal zeker dichters, of ze hem nu kennen of niet,
aanspreken want juist in de poëzie ligt het pathetische levensgroot op de loer, en de
meeste dichters proberen dan ook het hartstochtelijke karakter van hun dichterlijke
aandoeningen zoveel mogelijk te verhullen. De meest succesvolle methode daarvoor
is de lezer vóór te wezen, het gedicht met zoveel humor, esprit of ironie te kruiden
dat de smaak van het oorspronkelijke pathos verdwijnt. Afstandelijkheid is het wapen
van de intellectueel, en de gemiddelde hedendaagse dichter wil liever daarvoor
doorgaan dan voor een gevoelsmens.
Er bestaat (in het Westen althans) vrijwel geen poëzie die volkomen gespeend is
van ironie. Zelfs de meest verstokte zoekers naar de waarheid, als H.C. ten Berge en
Rein Bloem permitteren zich van tijd tot tijd woordgrapjes - al zijn die meestal niet
louter ontspannend bedoeld -, zelfs de meest romantisch bevlogene als bij voorbeeld
Jacob Groot ‘Der Meistersänger’ zorgt ervoor dat men hem tenslotte niet zomaar op
zijn woord vertrouwt. Onversneden ernst, overgave en pathetiek is voor het christelijk
gezang, de smartlap, het candlelightgedicht. De oprechte dichter zorgt ervoor, al is
het maar door een peuleschil, dat de lezer niet helemaal tot zijn blanke pit kan
doordringen. Vier onlangs verschenen dichtbundels, Beroemde scherven van Toon
Tellegen, Tussen twee stilten van Anton Korteweg, Turner Court van J.B. Charles
en uniek onkruid van Gust Gils illustreren het bovenstaande, ieder naar zijn eigen
wijs.

Toon Tellegen
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Toon Tellegen bij voorbeeld noemt zijn dichtbundel Beroemde scherven, en die titel
heeft al direct een ironische bijwerking; men denkt misschien wel aan ostracisme of
antiek afval, niets lachwekkends op zichzelf, maar door in twee woorden het beroemde
met het verworpene te combineren lokt de dichter met een grapje de lezer zijn werk
in. De ironie is bij Tellegen inderdaad maar een peuleschil, maar wel een
onontbeerlijke.
Zijn gedichten spelen zich stuk voor stuk af in een onwerkelijk gebied, in de droom,
daar waar men zichzelf van buiten af ziet lopen, waar verschillende zaken in elkaar
schuiven en waar vaste vormen uit elkaar vloeien. Kortom heel dicht bij de menselijke
geest, waar warboel en synesthesie heerst. En voortdurend is er een ‘ik’ die door dit
droomlandschap loopt en verrast aanschouwt hoe alles in elkaar grijpt, naast elkaar
optreedt en verandert, en hoe weinig zin het heeft om naar de essentie der dingen te
zoeken.
Dit alles vindt in Tellegens poëzie heel paradijslijk plaats, met talloze bloemen,
weilanden, hemelsblauw, betoverde eilanden, water, noem maar op. ‘Een wilgeroosje,
op een middag, in een wilde berm, / trof mij / in mijn enige gevoelige plaats, mijn
ziel,’ begint een van Tellegens gedichten en zo is het. De natuur is wonderschoon
van eenvoud en ontroert de mens, maar hij zal het toch niet kunnen laten er enige
afstand van te nemen. In Beroemde scherven wordt het naïeve geluk, de ‘Daseinslust’
in een verwarrende maar aangename omgeving, telkens een klein hakje gezet. De
ironie werkt in deze poëzie niet zozeer als uitlaatklep voor het intellect maar als een
ontwaken uit de droom, want dromen kennen in zichzelf geen ironie, die komt pas
als men ze interpreteert. Ironie is het stijlmiddel waarmee de dichter aantoont wat
hij ook inhoudelijk vaak weergeeft: dat hij in staat is op zichzelf neer te zien, of als
dat wat minachtend klinkt, zichzelf van afstand te bekijken.
Een typerend gedicht is ‘Het was avond’:
Het was avond
en ik keek bij mezelf naar binnen.
Ik zag mijzelf daar aan een tafel zitten.
Bent u verliefd? vroeg ik, ik tikte tegen het raam.
Ja, zei ik. U stoort. Ik ben het juist geworden,
of liever nog: ik sta op het punt daartoe.
Ik zag mijzelf daar aan de tafel zitten.
Ik zag mijzelf daar in de straat, en op een plein,
een brug.

De laatste regel van dit gedicht geeft nog eens aan dat de ‘ik’ in deze poëzie geen
vaste woon- of verblijfplaats heeft. Hij hopst en springt door vele verschillende
werkelijkheden heen, maar zorgt er toch voor zo nu en dan de aarde te raken.
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Anton Korteweg
Toon Tellegen slaagt er in Beroemde scherven op een heel aparte manier in om
naïveteit en geestigheid met elkaar te verbinden. Wat in zijn vorige bundels De zin
van een liguster en De aanzet tot een web vaak alleen maar een manie voor het
onontwarbare leek is hier, door de toegenomen ironie, een produkt van de dichter
zélf geworden. Tellegen is er dus, ironisch genoeg, persoonlijker door geworden.
Natuurlijk drijft hij niet echt de Nietzscheaanse spot met het pathetische. Dat doet
wel enigszins Anton Korteweg in zijn nieuwe bundel Tussen twee stilten. De titel
daarvan is ontleend aan een regel van J.C. Bloem: ‘Het is even / tussen twee stilten
luid geweest’. Bij Bloem gaat het in eerste instantie over het in zondagsrust
weggestorven klokgelui, maar het krijgt bij hem na de regel ‘niet te verzoenen is het
leven’, al de meer existentiële betekenis die ook Korteweg aan zijn titel geeft: tussen
de stilte van het ongeboren leven en de stilte van de dood is er even het luidruchtige
leven. Kortewegs bundel begint dan ook conform met een gedicht
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over zijn geboorte en eindigt (een fraaie vertaling van Rilke's ‘Archaïsche torso van
Apollo’ niet meegerekend) met verzen over sterven en doodsangst. Daartussenin is
hij dan ‘luid’.
Het zijn niet de geringste onderwerpen waarover Korteweg dicht: het ontheemd
raken van je geboortehuis, de hang naar religiositeit terwijl je toch de kerk heb
afgezworen, het ieder mens aangeboren verlangen naar Biedermeijervrede, de
onbereikte doelen in het leven, de afname van de hartstocht. Juist omdat het zulke
grote, wezenlijke levensinhouden betreft, waar je gemakkelijk hartstochtelijk over
kunt worden, houdt ook Korteweg een behoorlijke afstand in acht, zoals hij ook de
schaal van het hele leven, in de regel van Bloem, tot draaglijke proporties verkleint.
Wel is de ironie in vergelijking met zijn eerste bundel Niks geen Romantic Agony
langzaamaan beduidend afgenomen. In de eerste verzen in Tussen twee stilten lijkt
ze zelfs goeddeels afwezig. Dan staat er over het geboren worden: ‘Ik schreeuw: ik
kan niet terug. / Plotseling ben ik te groot, / hang ik aan leven bloot’. De afdeling
waarin dit vers staat, heet ‘Buiten jou’, en daarmee moet dan in de eerste plaats de
moeder bedoeld zijn, maar ‘jou’ betreft ook pars pro toto de hele opvoeding, God
incluis.
Kortewegs door religie bepaalde, ‘op de adelaarsvleugels van Huub Oosterhuis’
doorgebrachte jeugd speelt in zijn poëzie een belangrijke rol. Zo gebruikt hij in het
gedicht ‘Zoek’ cliché's van bijbelse origine; ‘liever is het mij te dwalen door het dal
van diepe duisternis’ en hij spreekt over zichzelf als een ‘heel, een heel klein
schaapje’. Het gedicht ‘Gezang’ is zelfs een complete pastische op de oude
kerkgezangen. Nee, verloochenen doet hij zijn jeugd niet, maar het blijft toch een
beetje moeilijk om Kortewegs houding tegenover zijn thema precies te ontsluieren.
Een dichter schrijft tenslotte niet voor zijn plezier kerkelijke gezangen, en ook in
Kortewegs versie lijkt nogal wat dubbelzinigheid te schuilen.
Dat de ironie nog steeds een rol in zijn poëzie speelt blijkt vooral uit de op ‘Buiten
jou’ volgende gedichten, waarin zo nu en dan woordgrapjes, knipoogjes voor
ingewijden worden gegeven. Dat is bij voorbeeld het geval met de regel ‘want ik
hou van je en niet eens zo zelden, gezien de vierduizend dagen en nachten’, in welke
gemodificeerde liefdesbekentenis de formulering ‘dagen en nachten’ wel uit het boek
Daniël afkomstig zal zijn. Regelrecht met doelbewust understatement te verbinden
zijn regels als ‘Vandaar met meer moeite dan pijn / uit kleine stukjes onvrede /
eindeloos versjes smeden’ (uit ‘Sorry’), waarin het tragikomische natuurlijk vooral
in ‘met meer moeite dan pijn’ gelegen is.
Het verst verwijderd van de ernst des levens, die Korteweg uit zijn jeugd maar al
te goed kent, dwaalt hij rond in de gedichten waarin hij een van oudsher favoriet
karweitje, ooit met de titel De stormwind van zijn hand bedacht, beschrijft: de
masturbatie. ‘Men moet dus, bij wijze van meid, / de fleurigste zakdoek nemen.’
vindt hij in het gedicht ‘Uitzicht’ en in ‘Vraag’ vraagt hij zich af of P.C. Hooft bij
het schrijven van zijn erotische gedichten wellicht in de ene hand zijn roede en de
andere de pen gevat hield zodat het zaad, met de ene hand opgepompt via de andere
hand in zijn poëzie overstroomde. Dat is geen onderwerp voor een dichter, die het
alleen maar om de ernst des levens en de waarheid gaat, ofte wel Korteweg gedraagt
zich hier wat ‘onwaardig in een pathetische situatie’. Geestig is het natuurlijk wel.
Omdat naast de pathetiek ook de burgerlijkheid op de loer ligt, maakt Korteweg
die bij voorbaat onschadelijk door haar in zijn gedichten op te nemen. Dat gebeurt
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met het zijn hele poëzie kenmerkende mengsel van dubbelzinnige openhartigheid
en gevoel voor het ironische in het menselijk handelen, heel treffend in ‘Herrlich
weit’:
Reeds werd ik voor de Rotary gevraagd, waar ik
het zelf wel naar gemaakt heb, want
ik heb het herrlich weit gebracht en ondanks dat
nog iets jongensachtig behouden.
Mijn vrouw werd in die jaren nauwelijks
wat ouder, eigenlijk, kleedt zich nog steeds
eenvoudig maar met smaak en maakt
's avonds textielschilderijen.
Onze kinderen noemen wij grut, het zijn
precies één jongen en één meisje, zij
zijn steeds het zonnetje in huis en wekken
bij vrienden afgunst of vertedering.
Als dit zo doorgaat houd ik het niet tegen
dat 'k eens met vochtig oog 'n stuk triplex afzaag
en daarin met een gloeiende breinaald brand:
‘Waar liefde woont gebiedt de Heer zijn zegen.’

J.B. Charles
Het soort verlichtheid waarmee Korteweg zijn zondebesef (nou ja) en hang naar
negentiende-eeuwse domineesdichterachtige truttigheid, probeert te bezweren, kan
hij volop aantreffen in de poëzie van J.B. Charles. Die man schrijft nu al veertig jaar
poëzie, zonder dat iemand er veel aandacht aan schenkt en toch zijn zijn gedichten
vaak verrassend en geestig. Wat hij geheel en al lijkt te ontberen is het gevoel van
strijd tussen ernst en afstandelijkheid dat Kortewegs poëzie zozeer kenmerkt. Charles
is de Voltairiaanse geest die met voortdurende scepsis het menselijk tekort tolereert
en tegelijkertijd een beetje belachelijk maakt. Het echt pathetische lijkt hem vreemd.
Of dat ook werkelijk zo is weet je natuurlijk nooit; ik herinner me dat mijn vader op
de kansel altijd vergenoegd in zijn handen wrijvend verkondigde dat zelfs Voltaire
bij zijn laatste snik toch nog om God had geroepen, maar voorlopig is J.B. Charles
nog een opgewekte deïst.
Hij schrijft zijn poëzie zo'n beetje met de gedachte ‘het is je moeder niet’. Dat
moge blijken uit het feit dat hij in een van de regels uit zijn onlangs verschenen
bundel Turner Court zegt dat je wat hem betreft het dichterlijk woord ‘dwars door
de latten / van het alfabet (mag) heentrappen / want het moet zich laten betasten’.
Zelf geeft hij het goede voorbeeld. Zonder enige stroefheid, navelstaarderij of
opgelegde diepzinnigheid schrijft hij zijn eeuwig ‘witty’ poëzie. Hij gebruikt de taal
in haar meest gewaardeerde vorm, die van communicatiemiddel in een rationeel
gesprek, waarin dood en tragiek wel onderwerpen maar geen dompers kunnen zijn:
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‘Jullie willen mijn as / wel even strooien over Drenthe: / op heide ligt het denk ik
het beste.’ schrijft hij in ‘Dankwoord’. Als dit een echt ironisch understatement moet
beduiden zou het dus eigenlijk iets ernstigs, doodsangst bij voorbeeld verhullen.
Maar het opvallende is dat je bij Charles' poëzie helemaal niet aan in luchthartigheid
verpakte onweersbuien denkt. Hij ís gewoon geestig en hoeft het bijgevolg niet te
dóén. Om toch nog even op de zogenaamd bekeerde Voltaire terug te komen, ook
J.B. Charles signaleert wel degelijk diepere gevoelens in zichzelf of een serieus te
nemen gedachtenleven, bij voorbeeld in de regels ‘hier binnen is inkoherent, / wat
ik eigenlijk zou willen zeggen’ (‘Feind hört mit’), maar hij besluit dan ook om die
onsamenhangendheid maar niet aan het woord te laten. Ongetwijfeld loopt dat in
zijn opvatting toch nergens op uit.

Gust Gils

Door het bewust ontbreken van eerbied, diepgang of worstelend zoeken, spreken
zijn gedichten steeds voor zichzelf. Je kunt feitelijk alleen een oordeel vellen over
de geslaagdheid van zijn ‘toon’, om dat vreselijke woord maar eens te gebruiken.
Soms is hij wel erg makkelijk en melig in de weer, en lijken zijn gedichten op die
van de Engelse anti-psychiater R.D. Laing, die op de maat van springliedjes de
intermenselijke relaties zo'n beetje
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doorlicht. Voorbeeld daarvan vind ik een aanhef als ‘hoe jij ook snikt, ik ben ik. /
Veeg liever mijn natte gezicht / maar niet af met je nieuwste gedicht. / Ik blijf ik,
wat jij ook schrijft.’ Op andere momenten brengt hij met zijn vrolijke praattoon
daarentegen een werkelijk prachtig gedicht voort, zoals ‘De boom’, opgedragen aan
Han Hoekstra:
Ik heb daarnet een boom gekocht,
nou ja, een boom, zo'n drie voet hoog.
Daarvoor wordt nu een plaats gezocht.
Je zegt: het is een tak, meer niet.
Hoho, met wortels en een kleine kluit;
je zult eens zien, daar groeit wat uit!
Het wonder is, hoe hebben ze de takken
er nu al in kunnen verpakken
met blad en knop, bloesem en al.
Ja, alles wat hij worden zal
zit er al in, zelfs brandhout na zijn dood.
Maar eerst wordt hij nog even groot.

Gust Gils
Dit is wel geen gedicht dat al te moeilijk doet over de goddelijke oorsprong der
dingen of het wonder der natuur, maar toch even attentie vraagt voor een aardig
verschijnsel in het leven. In dergelijke combinaties van in zekere zin ernstige
onderwerpen en een vlotte toon is J.B. Charles op z'n best.
Ook de Vlaamse dichter Gust Gils beoefent in uniek onkruid het ‘humoristische’
gedicht. Met de titel ‘uniek onkruid’ wordt de mens bedoeld, ‘onkruid is de
scheldnaam bedacht / voor dat wat in de praktijk / het meest levenskrachtige blijkt’,
aldus het titelgedicht. Gust Gils schrijft poëzie die je net zo goed iets anders zou
kunnen noemen, omdat elke vormkracht eraan ontbreekt. Zijn teksten spelen zich
meer af in de buurt van het aforisme, soms ook wel de moppentapperij. Toen hij
indertijd moest optreden op de roemruchte ‘Nacht van de poëzie’ in het
Concertgebouw, greep hij grommend de microfoon en zette zijn tanden erin. Zo iets
noem je nou onwaardig gedrag in de pathetische situatie, die voordrachtskunst is, al
kun je het ook omdraaien tot pathetisch gedrag in een onwaardige situatie.
Als gezegd, vanuit een streng standpunt bezien stellen zijn gedichten niets voor,
maar ze zijn wel heel geschikt voor lacherige situaties. Volkomen maanziek bij
voorbeeld is het vers ‘Vanuit het ongeschaafde’: ‘is de hemel uit ruwe planken /
vervaardigd inderdaad // zou het dan niet vaker hier beneden / splinters moeten
regenen? // zelfs de krankzinnigste timmerman / slaat soms aan het twijfelen ja.’,
niet zozeer om wát er staat maar om het feit dat een dichter zelfs maar op de gedachte
komt.
De vraag in dit verband is natuurlijk of Gust Gils zijn grappenmakerij ook als
dekmantel voor serieuzere bedoelingen inzet. Het is nauwelijks aannemelijk. Wel
lijkt hij zich uit alle macht te verzetten tegen een ‘gedragslijn die hij op straffe van
moet naleven’. Net als in de minder interessante gedichten van Charles is de humor
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bij hem geheel en al tot levenshouding geworden en nauwelijks een wapen waarmee
in de poëzie zelf gevoelens van hogere orde bestreden kunnen worden.
Het opvallende is dat naarmate een dichter meer geestigheid in zijn werk stopt, er
minder overtuigingskracht vanuit gaat; Gust Gils levert daarvan het bewijs. Neem
bij voorbeeld het gedicht ‘De pijnfuif’:
vrienden ik heb de pijn
maar op de kachel gezet
om ze warm te houden
als iemand pijn wil
ze is lekker vers
neem gerust
en neem wat meer
er is pijn genoeg
voor iedereen

Men moet wel een enorme hypochonder zijn om achter deze woorden nog een
gekwelde geest te vermoeden.
Het is dan ook maar de vraag of Nietzsche's aan het begin van dit artikel geciteerde
uitspraak in de praktijk voor de kunst wel opgaat. Innerlijke adel, als dat al een
eigenschap van de kunstenaar moet zijn, komt waarschijnlijk beter tot uiting in kunst
die én de pathetiek én de onwaardigheid in zich verenigt.
Dat het bij alle verschillen deze vier dichters tenslotte toch wellicht ernstig om
zichzelf en een mogelijke relatie tot de buitenwereld gaat, kan wellicht blijken uit
het navolgende composities, samengesteld uit regels van Tellegen, Korteweg, Charles
en Gils:
Ik dacht eens aan iemand die in mij zat
jij bent het, jij die ik nooit heb gekend
wacht maar, diep in 't geheim zijn wij dezelfden
al wat je bent
zeg je zelf!

Het is misschien een onwaardig bewijs, maar wel een dat laat zien dat het allemaal
innerlijk is, edel of niet.
■
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De schrijver en de psychiater
Deel drie van Freuds Verzameld Werk in vertaling
Psychopatische figuren op het toneel De waan en de dromen in Gradiva
van W. Jensen De Mozes van Michelangelo Enkele karaktertypen uit de
psychoanalytische praktijk door Sigmund Freud Vertaling: Lucas Gabel,
Adriaan Morriën, Henk Mulder en Robert Starke Uitgever: Boom, f 42,50
Jan Fontijn
Freud staat alom bekend als een uitstekend stilist die een glashelder en elegant Duits
schrijft. Drie van de vier artikelen in deel drie van zijn Verzameld werk in Nederlandse
vertaling over literatuur en beeldende kunst, zijn een plezier om te lezen. Alleen het
eerste, ‘Psychopatische figuren op het toneel’ geheten, is hierop een uitzondering:
lange, duistere zinnen in een moeizaam en deftig Duits. De vertalers hebben hun best
gedaan maar de tekst is ook in het Nederlands moeilijk te volgen. Deze verhandeling
uit de jaren 1905-1906 is nooit door Freud zelf gepubliceerd. Ik denk onder andere
om stilistische redenen.
Het is moeilijk om aan te geven waar het geheim van zijn stijl nu in zit. Vooral in
zijn opstellen over kunst en cultuur merk je dat hij zijn best doet om voor een breed
publiek te schrijven en daarbij zoveel mogelijk wetenschappelijk jargon te vermijden.
Een retorisch procédé dat Freud vrij vaak hanteert is de lezer bij het betoog betrekken
door de wij-vorm te gebruiken of formuleringen als ‘zullen wij de poging wagen ook
deze droom te duiden?’ of ‘Ik kan me voorstellen dat een lezer op deze plaats bij
voorbeeld uitroept’. Er ontstaat op die manier een bijzondere relatie van de lezer als
leerling met meester Freud. Hij gaat met de laatste meedenken en oplossingen zoeken
voor bepaalde problemen. Hij vergeet bijna dat die problemen door Freud zijn
gedicteerd. Het wordt dan ook moeilijk je als lezer los te maken van zijn betoog en
buiten Freud om kritische vragen te stellen.
Een ander retorisch procédé van Freud is een abstract betoog en algemene
beweringen regelmatig te illustreren met goedgekozen literaire voorbeelden of met
gevallen uit zijn eigen praktijk. Zo'n case history is echter niet te controleren, omdat
alleen Freud over de gegevens beschikt.

Manipulatie
Dat Freud niet ontkomt aan manipulatie van de lezer is heel goed te merken in zijn
meesterlijke verhandeling over de novelle Gradiva van Jensen. Hij begint zijn analyse
met een zeer uitvoerige beschrijving van de inhoud van de novelle. Hij doet dat om
lezers die de novelle gelezen hebben de inhoud weer in herinnering te roepen. Achteraf
echter blijkt dat het helemaal geen neutrale inhoudsbeschrijving is maar in feite al
een interpretatie. Het gedrag van de hoofdfiguur van de novelle, de archeoloog
Norbert Hanold, met diens passie voor een antiek meisjesbeeld, wordt zo samengevat
dat de interpretatie van de novelle zich vanzelf aandient. En die interpretatie is dat
het boek een verslag is van een neurose en van de geschiedenis van die neurose.
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Sigmund Freud, tekening van Siegfried Woldhek

Van Ernest Jones, de biograaf van Freud, weten we dat Jung Freud wees op het
bestaan van de novelle. Uit alles is te merken dat hij met veel plezier zijn verhandeling
geschreven heeft. Om meer dan één reden zal het boek van Jensen hem geïntrigeerd
moeten hebben. Allereerst omdat het zich afspeelt in de wereld van de archeologie
en in Pompeji. Freud immers was in hoge mate gefascineerd door die wereld. Waren
bovendien de activiteiten van archeoloog en psychiater niet aan elkaar verwant,
doordat beiden het begraven verleden opdolven en reconstrueerden? Een andere
reden waarom hij het boek uitkoos voor zo'n lange verhandeling waren de dromen
in het boek. Hij kon mooi de theorie van zijn Traumdeutung van een paar jaar daarvoor
testen en - wat natuurlijk wel zo belangrijk is - populariseren. Dat het laatste zeker
het geval is merk je aan de geduldige wijze waarop Freud allerlei begrippen uit de
analyse aan de lezer uitlegt.
Het is achteraf merkwaardig dat Freud een literair werk tot object van onderzoek
maakte en het begrippenapparaat van de psychoanalyse ook op een papieren
hoofdpersoon van een roman van toepassing acht. Zo'n manier van analyseren
impliceert dat een romanfiguur als een levend persoon wordt beschouwd en dat de
typisch literaire kanten van een boek (de formele kenmerken bij voorbeeld en de
literaire traditie waarvan het deel uitmaakt) verwaarloosd worden.
Freud, een enthousiast lezer van klassieke en moderne literatuur, is er altijd openlijk
voor uitgekomen dat literatuur veel voor hem betekende en een rol speelde in de
theorievorming in de psychoanalyse. Vrij bekend is het verhaal dat bij zijn zeventigste
verjaardag, toen een spreker hem de ‘ontdekker van het onbewuste’ noemde, hij de
spreker corrigeerde. De schrijvers en filosofen vóór hem, aldus Freud, hadden het
onbewuste ontdekt; hij had alleen de wetenschappelijke methode ontdekt waarmee
het onbewuste kon worden bestudeerd. Het grote nut van de literatuur was voor hem
dat deze conflikten en problemen op een beeldende en direkte wijze aan het licht
kon brengen waar de psychoanalyse jaren voor nodig had.
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In zijn verhandeling over Gradiva zegt hij hierover: ‘Toen ik mij in de jaren 1893
in dergelijke onderzoekingen naar het ontstaan van psychische stoornissen verdiepte
was het waarlijk niet in mij opgekomen bij schrijvers naar bevestiging van mijn
bevindingen te zoeken, en daarom was ik niet weinig verrast toen ik bij het lezen
van de in 1903 gepubliceerde Gradiva constateerde dat de schrijver hetzelfde aan
zijn schepping ten grondslag legde, wat ik als iets nieuws uit bronnen van medische
ervaring meende te kunnen putten. Hoe kwam de schrijver toch aan dezelfde kennis
als de arts, of hoe kwam hij er althans toe zich te gedragen alsof hij hetzelfde wist?’
De schrijver is hier aan een arts gelijk. Soms ook is de schrijver superieur; hij weet
meer van de dingen tussen hemel en aarde dan onze schoolse wijsheid durft te
bedenken volgens Freud. Dankbaar maakt hij dan ook in de laatste verhandeling in
dit deel van de literatuur gebruik om enkele karaktertypen uit de psychoanalytische
praktijk nader toe te lichten. Zo blijkt Richard III van Shakespeare zeer geschikt om
het type mens te illustreren dat weigert af te zien van lustbevrediging met het argument
dat hij of zij al genoeg heeft geleden. Ze voelen zich uitzondering. Hiertoe behoren
tussen twee haakjes volgens Freud ook vrouwen die aanspraak maken op voorrechten
en op bevrijding van zoveel waartoe het leven hen dwingt: ze zoeken compensatie
voor het feit dat hun moeder hen als vrouw in plaats van als man ter wereld heeft
gebracht. 'n Vreemde redenering! In de beschrijving van een ander karaktertype (het
type dat succes niet kan accepteren) maakt hij op een intelligente wijze gebruik van
Macbeth en van Ibsens Rosmersholm.
Het zijn allemaal voorbeelden die laten zien hoezeer Freud schrijvers als collega's
van de psychiaters ziet; beiden zijn er op uit om te onthullen wat de mens diep in
zijn binnenste verborgen houdt. Toch is er ook een andere Freud en wel de man die
met een zekeren minachting kunst ziet als een illusie en een substituut en die meende
dat de kunstenaar in feite een neuroticus is en een dromer. Er is natuurlijk een analogie
te bedenken tussen kunst en droom, maar het fundamentele verschil is natuurlijk dat
de kunstenaar niet door het onderwerp bezeten wordt en er alleen maar onder lijdt,
maar dat hij het onderwerp beheerst en er vorm aan weet te geven. En het is juist dat
verwaarlozen van de vorm-aspecten van de kunst waardoor Freuds kunstbenadering
zijn beperkingen heeft. Constateren dat in kunstwerken Oedipus- of Electracomplexen
verborgen zitten wordt een weinig overtuigende bezigheid als daarbij niet tegelijk
de vormgeving in het geding is.

Mozes van Michelangelo
Freud is zich dat alles wel bewust geweest. In zijn verhandeling ‘De Mozes van
Michelangelo’, een prachtig voorbeeld van observeren en interpreteren, zegt hij
hierover het volgende: ‘Ik stel voorop dat ik geen kunstkenner ben maar een leek.
Ik heb vaak gemerkt dat ik sterker word aangetrokken door de inhoud van een
kunstwerk dan door zijn formele en technische eigenschappen, waaraan de kunstenaar
toch in de eerste plaats waarde hecht. Voor vele middelen waarvan de kunst gebruik
maakt en tal van effecten die ze bewerkstelligt, onbreekt het mij eigenlijk aan het
ware begrip.’ Men ziet dat Freud er ruiterlijk voor uitkomt. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat een zo typisch ‘inhoudsloze’ kunst als muziek hem weinig doet.
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Als echter kunstwerken wel een krachtige uitwerking op hem hebben - en dat is bij
Freud vooral literatuur en beeldhouwwerken - dan wil hij weten waarom hij ontroerd
is en wat hem ontroert.
En geen moeite is hem dan te veel om de bedoelingen van de kunstenaar - want
daar gaat het hem bij interpreteren om - te achterhalen. In september 1913 stond hij
drie weken in Rome voor het Mozesbeeld te meten en te tekenen totdat hij de
betekenis ervan begreep. Het zijn vooral schijnbaar onbelangrijke details waarop hij
nadruk legt. Volgens Freud is de Mozes van Michelangelo de afbeelding van iemand,
die bij het zien van het afvallige volk op het punt staat in woede uit te barsten maar
zich op het allerlaatste moment weet te beheersen, om daarmee de stenen tafelen
voor vernietiging te behoeden. In hoeverre Freuds interpretatie in iconografisch
opzicht te verdedigen is en door de kunsthistorici wordt geaccepteerd kan ik niet
beoordelen. Zelfs als Freud onzin beweert, dan blijft het nog spannend. Volgens
Freuds biograaf Jones heeft Freud zich in hoge mate met het beeld vereenzelvigd en
schreef hij zijn verhandeling over het beeld in de tijd waarin zijn leerlingen Adler,
Stekel en Jung hem afvielen.
Dit deel van het werk van Freud is met uitzondering van een paar storende drukfouten
voorbeeldig uitgegeven. De vertaling is uitstekend. Misschien zou er in een inleiding
ook beknopt aangegeven kunnen worden wie Freuds bijdragen serieus bestreden
hebben, zodat niet alleen zij die in Freud zijn aan het woord komen.
■

Vertaald
James Joyce
Bij Joost Nijsen verscheen Pomes Penyeath en andere gedichten van James Joyce
(vertaald en voorzien van aantekeningen en een nawoord door Ruud Hisgen en
Adriaan van der Weel, 82 p., f 27,50). Van Joyce is zijn proza in vertaling voor het
grootste deel verkrijgbaar. Zijn poëzie moest het tot nu toe zonder vertaling stellen.
De hoofdmoot van het boekje wordt gevormd door Pomes Penyach, dertien gedichten
waarvan ook het origineel is opgenomen. Vervolgens biedt de bundel de twee
hekeldichten The Holy Office en Gas from a Burner, en Ecce Puer dat Joyce schreef
bij de dood van zijn vader en de geboorte van zijn kleinzoon. ‘Wij zijn ervan
overtuigd,’ schrijven de vertalers ‘dat er een groter verband bestaat tussen die
ogenschijnlijk onvergelijkbare grootheden - Joyce's proza en zijn poëzie - dan vaak
wordt onderkend. Hoewel het begrijpelijk genoeg is dat diegenen die zich door de
ongeëvenaarde woordkunstenaar van Ulysses en Finnegans Wake aangesproken
voelen, in “Chamber Music” en “Pomes Penyach” hun Joyce nauwelijks herkennen,
is het gebrek aan belangstelling voor de gedichten niet terecht.’

Tom Wolfe
Bij uitgeverij Hollandia Literair verscheen Het geschilderde woord/Van Bauhaus tot
ons huis door Tom Wolfe (vertaald door Ko Kooman, 212 p. f 32,50). In deze twee
grote essays behandelt Tom Wolfe, de getrouwe en scherpe croniqueur van het sociale
en culturele leven in Amerika, de Moderne Kunst en de Moderne Architectuur. In
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‘Het geschilderde woord’ hekelt Tom Wolfe het feit dat in de moderne kunst de kunst
plaats heeft moeten maken voor de kunsttheorie. De criticus van The New York Times
zei eens dat voor iemand die tegenwoordig een schilderij bekijkt ‘het ontbreken van
een geloofwaardige theorie een fundamenteel gemis is’. Kortom, zegt Wolfe: ‘Zonder
bijbehorende theorie kan ik vandaag de dag geen schilderij meer zien.’
In ‘Van Bauhaus tot ons huis’ vraagt Tom Wolfe zich af waarom we niet de
architectuur hebben die we verdienen. Wie bepaalt er hoe de gebouwen er uit moeten
zien waarin we wonen en werken? Wolfe beschrijft de grote invloed die de
Bauhaus-architectuur op de Amerikaanse architecten had: ‘Tot dusver was de
Amerikaanse architect iemand geweest wiens taak het was de romantische fantasieën
van kapitalisten samen te vatten en uit te werken. Maar in Europa kon je nu groepen
architecten zien werken met de goddelijke autonomie die voorbehouden was aan de
grootste genieën.’ En hoe dacht De Klant over de ontwerpen waarin hij moest wonen
en werken? ‘En de klant slikte nog steeds manmoedig de bittere pil.’
(From Bauhaus to Our House is ook in Engelstalige pocket te krijgen, uitgeverij
Abacus, 142 p., f 12,15. Importeur: Van Ditmar)

e.e. cummings
Ook bij Hollandia literair verscheen Het driehoekig waarom en andere gedichten
van e.e. cummings (vertaald door Peter Verstegen, 100 p., f24,50). De vierentwintig
gedichten staan in het origineel en in de vertaling afgedrukt. Verstegen schrijft in
zijn nawoord: e.e. cummings (1894-1962) ‘sprong, leek het, heel oneerbiedig met
de taal om; hij had lak aan gangbare spelling en typografie, plakte woorden aaneen,
of hakte ze in mootjes, zondigde tegen de syntaxis, gebruikte kwistig zelfgemaakte
woorden, jargon, bargoens en vreemdtalige elementen en deed uiterst onverwachte
dingen met leestekens en hoofdletters’. Deze vrijzinnigheden pasten goed bij een
dichter die, na zijn ervaringen als soldaat in een interneringskamp in de Tweede
Wereldoorlog, alle vertrouwen in collectiviteit en bureaucratie verloren had. T.S.
Eliot schreef over e.e. cummings: ‘Ik heb een heel hoge dunk van Cummings als
dichter, al heb ik een afkeer van zijn typografie.’
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Lieve meneer boekhandelaar,
De correspondentie tussen twee toegewijden
Charing Cross Road 84 door Helene Hanff Vertaling Barbara van Kooten
Uitgever: De Harmonie, 100 p., f 17,50
Jan Meng
De hierbij afgedrukte brief was het begin van een twintig jaar durende correspondentie
tussen een New Yorkse scriptwriter, Helene Hanff (HH), en de Londense antiquarische
boekhandel Marks & Co., in de persoon van Frank Doel (FDP). Hoewel de eerste
brief van miss Hanff nog een tamelijke zakelijke toon heeft, blijkt al uit haar tweede,
waarin ze bedankt voor de toezending van de boeken en onmiddellijk nieuwe bestelt,
dat ze van plan is er iets bijzonders van te maken: ‘Mijne Heren: De boeken zijn
goed aangekomen, de Stevenson is zo mooi dat mijn sinaasappelkistenboekenkast er
verlegen van wordt, ik durf dat zachte perkament en die zware crème-kleurige
bladzijden bijna niet aan te raken.’
Dat is al direct heel andere taal. Frank Doel van Marks & Co. moet bij het lezen van
de eerste brieven beslist vreemd uit zijn ogen gekeken hebben, maar gaandeweg
begint hij er ook plezier in te krijgen. Helene Hanff vindt het te ingewikkeld om,
zoals door Frank Doel aan haar gevraagd, de verschuldigde bedragen per postwissel
te betalen dus zij stopt domweg dollarbiljetten in de brieven. ‘Ik heb een blind
vertrouwen in de U.S. airmail en His Majesty's Postal Service. Ik sluit $4 in voor de
$3.88 die ik u schuldig ben, ga van die 12 c. maar een kop koffie drinken.’ Frank
Doel antwoordt echter keurig: ‘Uw vier dollar zijn veilig aangekomen en we hebben
uw rekening voor 12 c. gecrediteerd.’ (Met deze boekenprijzen lijkt het ongelooflijk
dat een boekhandel met zes personeelsleden hiervan kon bestaan.) Later zou Helene
Hanff aan een collega van Frank schrijven dat ze ‘steeds probeert die Britse
gereserveerdheid door te prikken. Als Frank een maagzweer krijgt, is het mijn schuld.’
In het begin van de jaren vijftig zijn in Engeland nog veel artikelen, zoals vlees,
op de bon. (Men kreeg nog één ei per persoon per maand). Helene, vertederd door
het feit dat die arme drommels toch nog kans zien steeds netjes haar boeken te
verzenden, stuurt een voedselpakket met onder andere een ham van zes pond naar
de firma Marks & Co. Als ze kort daarop op het briefpapier van de firma leest dat
de heren Marks en Cohen de eigenaren zijn, stuurt ze snel een briefje met de vraag
of de heren kosjer zijn en of ze niet alsnog een tong zal nasturen. Uit het bedankbriefje
van Frank Doel blijkt dat de eigenaren er op stonden buiten de verdeling van het
voedselpakket gelaten te worden. Of dat uit edelmoedigheid of vanwege de ham was,
wordt niet vermeld.

Wat doe je?
Het zal de lezer deugd doen te zien hoeveel tijd en aandacht er aan een klant van
deze boekhandel gegeven kon worden. Boekhandelaar en klant scheppen er zichtbaar
behagen in (zij het per brief) uitgebreid in te gaan op bibliofiele details. Het is
duidelijk dat de beide briefschrijvers van boeken houden. Waarmee helemaal niet is
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gezegd dat alleen een bibliofiel of iemand uit het boekenvak deze briefwisseling zou
kunnen waarderen. Er zijn veel leuke fijnzinnigheden te lezen, toevallig gaan ze voor
een groot deel over boeken. Een boekhandelaar zal waarschijnlijk wel jaloers zijn
op het hier vertoonde contact met zo'n uitermate geestige klant. Op 9 februari 1952
schrijft Helene: ‘Wat doe je zo de hele dag? Zit je achterin de winkel een beetje te
lezen? Waarom probeer je niet eens een boek aan iemand te verkopen?’ Een
boekhandelaar van nu wordt geacht een wandelende databank te zijn en niets anders
te doen dan verkopen, maar desondanks hebben boekhandelaren bij ons ook hun
favoriete klanten. Stelt u zich voor: De boekhandelaar Frank Doel stuurt Helene een
exemplaar van het Dagboek van Samuel Pepys. Haar volgende brief begint dan als
volgt: ‘WAT IS DIT VOOR EEN DAGBOEK VAN PEPYS? Dit is niet het Dagboek
van Pepys, dit is er een miserabele bewerking van door de een of andere bemoeizieke
redacteur. Hij kan barsten, ik kan er op spugen. Waar is 12 januari 1668, waar zijn
vrouw hem uit bed jaagt en met een gloeiend hete pook door de slaapkamer achterna
zit?’ Keurig antwoordt Frank Doel: ‘Beste Ms. Hanff, laat mij u allereerst mijn
excuses aanbieden voor de Pepys. Ik was er echt van overtuigd dat het de complete
Baybrooke editie was en ik kon me voorstellen hoe u zich voelde toen u merkte dat
uw favoriete passages ontbraken.’

De eerste brief van Helene Hanff aan de boekhandel Marks & Co

Langzamerhand gaan ook andere personeelsleden van Marks & Co. zich in de
correspondentie mengen, bij voorbeeld de brief van Cecily Farr (administratief
medewerkster) van 7 april 1950: ‘Lieve Miss Hanff, laat Frank alstublieft niet merken
dat ik U schrijf, maar iedere keer als ik een nota stuur moest ik mezelf inhouden om
er geen briefje bij te stoppen en hij vindt het misschien niet netjes van me. Dat klinkt
alsof hij heel bekrompen is maar dat is hij niet. Hij is echt aardig, heel aardig eigenlijk,
het enige is dat hij U zo'n beetje als zijn privé-correspondent beschouwt aangezien
al uw brieven en pakketten aan hem geadresseerd zijn.’
Door de briefwisseling heen uit H.H. het verlangen om Londen te bezoeken, en
het personeel van Marks & Co. dringt daar ook herhaalde malen op aan. Hoe leuk
de verhouding tussen H.H. en Marks & Co. is geworden, moge blijken uit de brief
die vrienden van H.H. sturen als zij de winkel bezocht hebben: ‘Je had ons wel kunnen
waarschuwen!’ schrijft haar vriendin, ‘We liepen je boekhandel binnen en zeiden
dat we vrienden van jou waren en we werden bijna onder de voet gelopen. Jouw
Frank wilde ons voor het weekend mee naar huis nemen. Iedereen wou met ons gaan
eten en drinken, we kwamen er nauwelijks levend uit.’
Omdat H.H. niet zo'n succesvol scriptwriter is dat zij over ruime middelen beschikt,
wordt haar reis naar Londen steeds uitgesteld. Eerst is het een hoge tandartsrekening
(‘ik heb z'n huwelijksreis betaald’), dan is het een dure verhuizing die haar ervan
weerhoudt. Zij is dan ook nog steeds niet in Londen geweest als door het overlijden
van Frank Doel een eind aan de correspondentie komt. Het is te hopen dat uitgeverij
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De Harmonie ook een vertaling zal uitbrengen van: The Duchess of Bloomsburystreet
(evenals 84 Charing Cross Road als Engelse Futura pocket uitgegeven), waarin H.H.
verhaalt over haar uiteindelijke reis naar Londen in 1971, ter gelegenheid van het
verschijnen van de Engelse editie van het hier besproken boek. Over de in het boek
vermelde titels kan ik als boekhandelaar zeggen dat vele daarvan op dit moment nog
leverbaar zijn bij Penguin, Oxford, Dent, en andere uitgeverijen. (Wat H.H. betaalde
voor prachtige in leer gebonden uitgaven betaalt u nu wel voor de paperbacks). Ga
ze niet zoeken bij boekhandel Marks & Co. want die heeft al in 1970 zijn deuren
gesloten.
84 Charing Cross Road is als toneelstuk bewerkt en draait met groot succes in
Londen en New York. Dit boek mag iedereen die van boeken en brieven houdt zich
niet laten ontgaan.
■
Jan Meng werkt bij de Athenaeum Boekhandel in Amsterdam
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Een lattenwerk met kieren
Bernlefs poëzie: de wisselwerking tussen binnen en buiten
Alles teruggevonden/niets bewaard door J. Bernlef Uitgever: Querido 60
p., f 19,50
Rein Bloem
Eén van de raarste poëzie-besprekingen van de laatste tijd is die van K.L. Poll in
Cultureel Supplement NRC Handelsblad van 29-10-1982, door Herman de Coninck
in de VN kolommen al een contactgestoord stuk genoemd. Poll legt aan dichters
twee normen op: ze moeten iets interessants te zeggen hebben en dat op een
aantrekkelijke manier doen en hij constateert dan meteen dat de twee dichters die hij
bespreekt, Nooteboom en Bernlef, aan die normen niet voldoen.
Dat zal hij waar moeten maken en hij probeert dat te doen, zoals elk normatief mens,
op de gemakkelijkste, oneerlijkste en onbetrouwbaarste wijze die men zich voorstellen
kan: men neme een titel, veinst die niet te begrijpen, citeert een gedicht en zegt: zie
je wel hoe slecht of onbegrijpelijk dat is? Hij spreekt voortdurend de banvloek uit
zonder een spoor van argumentatie, zonder één poging zich te verplaatsen in de
poëzie, in wat de dichter aan het doen is. Nooit een toetsing aan vorig werk van die
dichters of het soort poëzie dat ze schrijven, alleen toetsing aan volstrekt uit de lucht
gegrepen normen.
De titel van Bernlefs nieuwe bundel is Alles teruggevonden/niets bewaard, door
Poll een verschrikkelijke titel genoemd, verschrikkelijk, pseudo-diep en op allerlei
manieren te variëren met steeds hetzelfde nietszeggende effect. Die titel is de slotregel
van het één na laatste gedicht van de bundel. Bernlef geeft een bezoek weer dat hij
met zijn vrouw bracht aan het Andrée-museum in Gränna (Zweden), waar de
teruggevonden voorwerpen van een in 1897 verongelukte ballonvaartexpeditie zijn
tentoongesteld.
Alles is bewaard, alles werd teruggevonden
de slee, de prikstokken, scheepskoeken
Boot, tent, hun dagboeken, schoenen
en hier ook op een piëdestal de platencamera
Dertig bitterwitte ogenblikken
sober ingelijst en opgehangen
Wij lopen over krakende planken
ik tel de kootjes in je hand
Een hommel dwaalt langs de gordijnen
je vraagt naar namen voor dit land
De conservator praat maar door
op Vitön zijn ze toen gestrand
Alles teruggevonden - niets bewaard
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Je kunt, je moet als je wilt dit gedicht op twee niveau's lezen: een opsomming van
de gevonden voorwerpen en een liefdesgedicht. In de aanhef is alles nog eenduidig
en overzichtelijk, maar bij die krakende planken begint er speling in het geheel te
komen die uitgroeit tot de tweespalt in de slotzin, die de vierde en laatste afdeling
en de hele bundel zijn naam geeft. Die zin is meerduidig: de conservator die beschikt
over alle voorwerpen, kan er alleen oeverloos over doorzeuren, hij heeft aan de
verzameling niets wezenlijks overgehouden; de bezoeker vindt zijn vrouw terug, wil
hun leven niet vastleggen, want wie wat bewaart heeft misschien wel wat, maar hij
is ook ten dode opgeschreven.
Deze lezing wordt bevestigd in het slotgedicht van de reeks, een onverhuld
liefdesgedicht, een polaroidfoto genomen van de jij ‘naast de kleurige ballon in de
zomerse tuin’. Het gedicht zit vol uitnodigende imperatieven en intieme details, die
lijken op te gaan in de tot vijf maal herhaalde ‘vogelgeluiden’:
Hoor, hoor de geluiden...
Kom op mij af door het gras, dwars door
het natte nog zomerse gras, kom
In het dalende licht rond Andrées ballon.

Bernlef heeft zijn persoonlijkste bundel tot dusver, zorgvuldig opgebouwd: de eerste
reeks begint met een Zelfportret, in de vorm van een zeegezicht, een verkommerde
haven in Noord-Europa, gekenmerkt door ‘simpel timmerwerk’ waardoorheen de
wind en het water vrij spel hebben. Timmerwerk, schots en scheef maakwerk, huizen
en andere bouwsels die plank voor plank bestaan uit drijfhout dat dag na dag
aanspoelt, het is niet minder dan een poëtica, waarmee Bernlef na zijn
stilte-verkenningen in Zwijgende man (1976), Stilleven (1979) en De kunst van het
verliezen (1980) terugkeert naar het meer open werk van Brits (1974) en Grensgeval
(1972), bundels waarin heel wat onbeholpen en hardnekkig timmerwerk in voorkomt.

J. Bernlef

Een kenmerk van de bouwsels in de nieuwe bundel is de open verbinding tussen
binnen en buiten, ze laten zich in alle eenvoud en krammenakkigheid zien in hun
weerbarstigheid. Ook al vallen de gaten erin, ze hebben hun ruggegraat.
In de eerste reeks is er een Stervende kamerlinde die geen weerstand meer biedt
en ‘zijn binnenkant naar buiten’ keert. De ik staat ‘nog half in het licht’ en heeft dus
kans om na het binnenste buiten keren weer vol te stromen. Binnen en buiten moeten
ongehinderd kunnen communiceren. Dat vindt vooral plaats in de tweede afdeling,
waarin leven en dood, heden en verleden in intieme verbinding met elkaar staan.
Anonieme voorbijgangers passeren de revue, de buitenstaander weet zich bijna
woordeloos met intimi (dochter, vader, broer, moeder) verbonden. In de derde afdeling
is die wisselwerking een kwestie van kunst: een aantal schildersgedichten waarin de
makers zich bewust zijn van een tweespalt tussen feit en fictie die zij ongedaan willen
maken. Op liefdevolle wijze in De schilder en zijn vrouw, waarin de vormen van de
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liefste en bomen in elkaar overlopen, op hartverscheurende wijze in Foto en feit
waarin Antonio Saura een executie-foto tot op het negatief ‘verziekt’ om de aansluiting
van werkelijkheid en verwerking tot stand te brengen, op intieme wijze in
Riviergezicht met roeiboot waarin een miniatuurtje van Van Goyen ook de kijker
klein krijgt.
Het verrassendste en misschien ook persoonlijkste gedicht van die afdeling en de
hele bundel is voor mij ‘Ik wil iets maken’, opgedragen aan Johan van der Keuken,
van wie waarschijnlijk de titelzin afkomstig is. Bernlef roept het beeld op van een
verweerd stenen landschap waar herdersvrouwen zich maandenlang in duistere grotten
afzonderen en afschermen van het teisterende licht om voor de dag te komen met
een geweven kleed vol woede en verlangen:
Misschien om de stenen tegen te
spreken, de woestijn te vertalen
in een oase, barsten van droogte
in klaterende waterstralen.
Alle verhalen verbleken maar in dit kleed
zo naakt van kleur zit 't eeuwig tegendraads
motief verweven dat zelfs uit het kaalste
landschap nog een teken haalt.

Alles teruggevonden / niets bewaard zit vol van die tegendraadse levenstekens, die
te pas en te onpas, dag na dag, de kijker raken en waarvan hij iets wil maken als een
‘latwerk, zelden waterpas’. In af en toe bijna kreupel rijmende gedichten, in brokkelige
maar soms ineens vloeiende ritmen, geeft Bernlef weer met wat voor sprokkelwerk
hij van doen heeft, als desintegratie hand over hand toeneemt, als Dit verheugend
verval (1963) een werkelijkheid geworden is om mee te leven.
■
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Hugh Jans
Over kekers
Een lezeres of lezer uit Berlicum, onder de rook van Den Bosch, stelde
enige vragen betreffende pois chiches, zoals ze in Frankrijk heten.
Hier volgen enige gegevens.
Cicer arietinum is de Latijnse naam voor een voedzame rose-gelige,
wat rondhoekige erwt, die hier in de lande waarschijnlijk al uit de
tijd van de Spaanse overheersing bekend is onder de naam van Spaanse
erwt en ook keker, dat een verbastering is van het Latijnse cicer (=
erwt; cicer arietinum = ramskop erwt; aries = ram). Keker dus en
niet kikker; ook niet kekererwt of kikkererwt, want dat zou dan
erwterwt betekenen.
Kekers komen van oorsprong uit de landen rond de Middellandse
Zee. In het Italiaans heten ze ceci; in het Spaans garbanzos en garvance
(spreekt die v maar eens als b uit); in het Frans pois chiches (chice =
karig, schriel; een schriele schrompelige erwt) en in het Engels chick
peas.
Het verhaal gaat dat een voorouder van Cicero, wiens gezicht getooid
was met een wrat die op een cicer of erwt leek, de bijnaam van Cicero
kreeg; die naam is als familienaam blijven bestaan. Kekers zijn een
belangrijk bestanddeel van een aantal gerechten zoals couscous, dfeena
en harira uit Noord Afrika; kerries uit India; hummus bi tahina uit
de Levant; olla podrida, cocido en puchero uit Spanje; sommige
minestre uit Italië en estouffade uit Frankrijk. Behalve couscous en de
pasta hummus allemaal een soort stoofschotels en dikke of gevulde
soepen.
Kekers zijn, dank zij buitenlandse arbeiders weer in gedroogde vorm
te koop in speciaalzaken, Spaanse en Italiaanse levensmiddelenwinkels.
Van zeer goede kwaliteit en makkelijker zijn die uit glas of blik, die
uit Spanje en Frankrijk worden ingevoerd. Deze geconserveerde kekers
besparen u het lange weken en zacht sudderen.
In de loop der tijden heb ik al een reeks kekerrecepten in deze rubriek
gehad. Ik heb er nog een paar opgesnuffeld.

Basiskookmethode
225 g. gedroogde kekers
1 1/8 liter bronwater (Chaudfontaine)

a. Zet de kekers een nacht over te week in het lauwe bronwater, zonder zout. Verwijder
de volgende dag ongerechtigheden die boven zijn komen drijven en zet de erwten
op in het weekwater, vergezeld van een met 2 kruidnagels bestoken ui, een geurig
boeket en een klontje boter. Geen zout. Breng het zacht aan de kook en sudder ze in
3-4 uur gaar, misschien wat korter, misschien wat langer, dat hangt van de ouderdom
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van de bonen af. Kruid ze vlak voordat ze goed zijn met peper en zout of instant
bouillonpoeder.
b. Zet de kekers direct op in het bronwater en breng het op laag vuur aan de kook.
Sudder ze 2 minuten, draai het vuur uit en laat ze 3 uur wellen. Breng ze dan weer
aan de kook en sudder dan zachtjes 3 uur, met garnituur en kruid ze op het laatst.
Ze zijn in beide gevallen nu klaar voor verdere bereiding. Haal de benodigde
hoeveelheid met een schuimspaan uit het kooknat en bewaar het nat om soep van te
maken. Liefhebbers van het geurig teentje kunnen natuurlijk al bij de basiskokerij
hun gang gaan.

Kekersalade
voor dressing:
1 eetl. dragonazijn
zout, cayennepeper & suiker
4½ eetl. olijfolie
½ eetl. notenolie
8 eetl. gehakte groene ui
3/4 theel. gehakte knoflook
1 eetl. gehakte rode paprika

verder:
6 ons warme gare kekers
1½ eetl. gehakte peterselie

Klop voor de dressing de dragonazijn in een kom op met zout, cayenne en suiker.
Meng de olijfolie met de notenolie en klop het geleidelijk bij de azijn tot het wat
dikkig wordt. Klop er dan de andere ingrediënten voor de dressing bij.
Doe de warme kekers in een slabak en giet er de dressing overheen. Laat het
afkoelen en daarna koud worden in de koelkast. Roer er vlak voor het opdoen de
gehakte peterselie door.

Kekerkerrie
30 g boter
2 middelgrote uien, gesneden
1 teen knoflook u.d.kn.
1 theel. komijnzaad
2 groene Spaanse pepers, ontpit en gesneden
½ theel. kurkumapoeder
½ theel. korianderpoeder
½ theel. komijnpoeder
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½ theel. paprikapoeder
2 3/4 dl kippe- of groentebouillon
zout, peper & suiker
30 g vers geraspte gemberwortel
6 ons gare kekers

Smelt de boter in een kasserol op laag vuur, roer de uien, knoflookpulp en het
komijnzaad erbij en fruit tot de uien transparant zijn. Meng de groene pepers,
kurkuma, koriander, komijnpoeder en paprikapoeder er goed doorheen en fruit nog
1 minuut door. Roer de bouillon erbij en maak het op smaak af met zout, peper en
een snuif suiker. Voeg de geraspte gember en de kekers toe, roer het nog eens om
en breng het aan de kook. Verlaag het vuur, sluit de pan en sudder 30 minuten. Geef
er gekookte rijst en wat zoetzuur bij.

Kekers met tomaten
3 3/4 eetl. olijfolie
1/4 eetl. notenolie
2 middelgrote uien, in dunne plakken
1 grote teen knoflook, in dunne plakken
1 pond gare kekers
1 dessertl. kaneelpoeder
½ theel. basilicum
2 3/4 dl runderbouillon
1 dessertl. tomatenpuree
3½ ons vleestomaten, geschild, ontpit, in repen

Maak de olijf- en notenolie heet in een kasserol, op klein vuur en fruit ui en knoflook
tot de ui transparant is. Roer erwten, kaneel en basilicum erbij, sluit de pan en kook
zachtjes 2 minuten. Voeg de bouillon toe en breng het aan de kook. Roer de
tomatenpuree erdoor, sluit de pan en sudder 20 minuten. Schep er op het laatst de
repen tomaat bij en warm ze door. Geef er beboterde aardappeltjes of spaghetti bij.
N.b. In het recept voor de Hawaiiaanse gehaktballetjes uit VN van 15 januari is
sprake van warm gepelde garnalen. Dat had natuurlijk vers gepelde garnalen moeten
zijn.
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Gerrit Komrij
Tekening Joost Veerkamp

Tering Stein
17
Suleika, de vrouw van Abdul, had zich altijd gewillig in de zijkamer laten opsluiten
wanneer de buikdanseressen hun wekelijkse voorstelling kwamen geven om het
geloof van de mannen te prikkelen. Ze kon niet tegelijkertijd kinderen baren en
mannen religieus inspireren, dat begreep ze wel. Voor dat laatste had je een speciaal
soort vrouwen. Zo was dat nu eenmaal. Dus liet ze zich eens in de week het
zijkamertje induwen waar ook de meisjes sliepen. Ze vond het niet erg. Zo schoot
ze, omdat ze daar haar sluier kon afdoen, immers eens op met het breien van haar
kindersokken. Haar negen kinderen - hier zat ze al tussen vier stapelbedden en twaalf
dozijn kluwens schapewol ingeklemd - hadden altijd veel sokken nodig en het was
verdraaid lastig om met een sluier voor breipennen te hanteren. Je moest ze gewoon
hoog in de lucht steken om er nog iets van terecht te brengen. Nee, ze klaagde niet
over haar wekelijkse isoleercel. Ze luisterde maar wat mee naar de muziek achter de
deur en leefde, als ze de mannen zo hoorde hijgen, in de gelukkige zekerheid dat de
komst van de imam niet ver meer was. Ze miste de laatste tijd wel de diepe
ademhaling van Abdul in het koor, maar ach, zijn omscholingscursus duurde maar
twee maanden. Daar kon je een religieuze hoogtijdag niet voor verzetten en al
helemaal je uitkering niet voor laten schieten. Daar moest je wat voor overhebben.
Aan Suleika zou het niet liggen. Haar man en haar geloof in de imam betekenden
alles voor haar. En als mannen zich met het geloof gingen bemoeien, dan waren er
twee mooie dingen samengekomen, dan mocht je je daar niet tussendringen. Alles
wat een man deed omwille van zijn heilsverwachting was welgedaan.
Maar... de geluiden van deuren en voetstappen die ze nu hoorde: de dansende
geloofsprikkels die de gang opgingen, even later gevolgd door de mannen, die
geluiden had ze nog nooit gehoord! De danseressen waren altijd kort daarna
teruggekeerd en dan werd de bandrecorder opnieuw aangezet. Nu hadden ze echter
allemaal de kamer verlaten. Er heerste een absolute stilte. Dat werd te gek! Hier was
iets niet in de haak met de zuiverheid van de eredienst. Opeens zag ze de mannen

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

weer als mannen en het geloof als geloof. Ze besloot de deur te forceren. Je bleef
tenslotte, als puntje bij paaltje kwam, ook nog vrouw.
Suleika liet haar breipennen vallen, trok haastig haar sluier voor haar gezicht en
gaf met haar ranke schouder de deur een dreun. De Hollandse architectuur gaf
onmiddellijk mee - de deur was van spaanplaat, met een houtnerfmotief beschilderd.
Wat een geluk dat haar Abdul deugdelijker was! Ze zou die fraaie vrienden van hem
wel eens betrappen.
Suleika merkte zelfs niet dat er nog mannen in de kamer waren achtergebleven,
zo kameelachtig snel draafde ze de gang op. Ze zag het luik naar de zolder openstaan.
Met resolute gebaren besteeg ze de trap. Gelukkig, die gaf niet mee. Die was niet
van Hollandse makelij en vast ook lang niet zo slap als Abduls vrienden. Ze stak
haar hoofd door het luik - en zag de imam, de verborgene, op het dak staan. Tenminste,
hij leek erop, zoals hij daar tussen de mannen en de hoeri's troonde. Ze herkende de
tulband, het zwarte kleed, de versierselen. Die had ze er zelf ooit eens opgeborduurd
- haar voorraad kindersokken was er destijds nog flink van geslonken en ook de Rode
Halve Maan had een jaarlang geen gebreide trui van haar gehad. Ze zag meteen dat
het de kleren van de Lang Verwachte waren - maar ook wie ze droeg. Dat was de
imam niet, dat was die lange, slome buurman van vierhoog. ‘Bedrog!’ gilde Suleika.
Gijs herkende haar ook. Hij vervloekte zichzelf nu, omdat hij daarnet niet naar
beneden was gesprongen. Zweefde hij nu maar halverwege de flat, dan was hij er
heel wat gelukkiger aan toe. ‘Tütüt kütlür!’ blafte de oudste van de muzelmannen
Suleika toe.
‘Zwijg, vrouw!’ verduidelijkte het jongste lid van de delegatie.
Gijs had al een aanloop genomen om te springen. Want juist deze vrouw had nog
iets met hem af te rekenen. Het uur, nee de seconde van haar wraak was duidelijk
gekomen.
(wordt vervolgd)
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Het leven een kerstboom
Feminisering van de armoede
Lodewijk Brunt
Onlangs kwam ik voor het eerst de uitdrukking ‘feminisering van de armoede’ tegen
in een Nederlandse krant. Wat er precies mee werd bedoeld viel niet op te maken uit
het artikel. Ik begreep dat er mee verwezen werd naar het feit dat er in Nederland
steeds meer ‘bijstandsvrouwen’ bijkomen, vrouwen die na hun echtscheiding blijven
zitten met de kinderen, zonder werk en met een uitkering die lager is dan het
minimumloon.
Ik keek er van op, omdat het een uitdrukking is die in de Verenigde Staten al jaren
wordt gebruikt voor een ontwikkeling die zó specifiek is, dat de situatie van de
Nederlandse bijstandsvrouwen daar alleen met behulp van de wildste fantasie mee
op één lijn te stellen is. Er wordt daar alleen over ‘feminisering van de armoede’
gesproken in het geval van een heel bepaald slag bijstandsvrouwen, en wel
voornamelijk ongehuwde moeders. In de Verenigde Staten nam de afgelopen tien
jaar het aantal gezinnen van zulke moeders met maar liefst 370 procent toe. Het gaat
om overwegend jonge vrouwen, waaronder zich steeds meer teen-age moeders
bevinden. Maar dat niet alleen, het gaat bovendien om overwegend zwarte vrouwen
en vrouwen van Puertoricaanse afkomst - bevolkingsgroepen waar trouwens het
echtscheidingspercentage ruim twee keer zo hoog is als het landelijke gemiddelde.
De cijfers liegen er niet om. In 1979 werd meer dan de helft van alle zwarte kinderen
geboren in gezinnen van ongehuwde moeders, een getal dat aanzienlijk hoger ligt
als je het per getto bekijkt: 65 procent voor Washington DC, 70 procent voor Chicago,
77 procent voor Harlem. In dergelijke gezinnen is de armoede steeds meer
geconcentreerd geraakt. Naar schatting maakt de helft van alle Amerikanen die onder
de officiële ‘armoedegrens’ leven, deel uit van zo'n gezin. Dat zou neerkomen op
bijna dertien miljoen mensen.
Over de achtergronden van dit verschijnsel is de laatste jaren druk gespeculeerd,
maar er zijn tot nog toe weinig bevredigende verklaringen bedacht. Wél is zo
langzamerhand iedereen het er over eens dat het hier om een bepaald ‘patroon’ gaat.
Ook in een recent nummer van Newsweek (17 januari 1983) wordt daar melding van
gemaakt: ‘Treurig genoeg lijkt dit fenomeen zichzelf in stand te houden. De jonge
moeder verdwijnt van school, zal vermoedelijk een groter gezin hebben dan normaal
en zal de rest van haar leven alléén voor haar gezin moeten opdraaien, want zelfs als
ze later zou trouwen hebben haar huwelijken een grotere kans om in echtscheiding
te eindigen. Daardoor zal haar gezin arm zijn en haar dochters zullen in dezelfde
cyclus terecht komen.’
De gezinnen van deze ongehuwde moeders behoren tot de harde kern van de
Amerikaanse ‘onderklasse’, niemand schijnt te weten hoe de vicieuze cirkel
doorbroken moet worden. Integendeel, de kern lijkt zich gestadig uit te breiden. Als
de omstandigheden zich niet drastisch wijzigen is het alleen nog maar een kwestie
van tijd voordat zich onder de armoedegrens vrijwel uitsluitend gezinnen van
ongehuwde moeders bevinden.
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Onlangs las ik een interview met zo'n moeder, Jean Madison uit Harlem, New York.
Op haar elfde jaar raakte ze voor het eerst in verwachting en beviel ze van een drieling;
op haar twaalfde kreeg ze opnieuw een drieling en het jaar daarna een tweeling. Op
haar zesentwintigste had ze meer dan twintig kinderen en toen ze geïnterviewd werd,
was ze negenendertig: acht keer grootmoeder en in blijde verwachting van haar
zoveelste kind. Het is geen pretje om in de bijstand te zitten. Het bedrag dat je krijgt
is lager dan de door de Amerikaanse regering vastgestelde ‘armoedegrens’. Ook
wordt de regel gehanteerd dat bijstandsvrouwen geen verhoudingen met mannen
mogen aanknopen. Als het gaat om haar wettige echtgenoot stopt de uitkering omdat
hij wordt geacht zijn verplichtingen als kostwinner na te komen en als het gaat om
een andere man houden de betalingen op omdat de overheid geen ‘immoreel gedrag’
wil subsidiëren en niet van zins is het traditionele gezin te ondermijnen. Waarom
zorgen deze vrouwen niet voor deugdelijke anticonceptie?
Het meest oorspronkelijke antwoord op deze vraag is geformuleerd door de
antropoloog Marvin Harris. Volgens hem is de bijstand, met alle nadelen, tóch voor
vele miljoenen vrouwen uit de zwarte getto's het minste van alle kwaden. Ze krijgen
gratis medische zorg, voedselbonnen en genoeg geld om een appartement te kunnen
huren. Dat laatste levert ze een strategisch voordeel op tegenover de meeste mannen
in het getto, die het voor een belangrijk deel zonder vaste woon- of verblijfplaats
moeten stellen. Om de gunsten van vrouwen met een ‘eigen’ huis wordt druk
geworven. Want de bijstand kan nog zo strak willen vasthouden aan de regel van
‘geen man over de vloer’, daar trekt niemand zich iets van aan. Vrijwel iedere
bijstandsmoeder trekt extra inkomsten van ‘passagierende’ mannen: hetzij haar
echtgenoot, die zich bij haar verborgen houdt, hetzij inwonende minnaars, hetzij
vroegere minnaars van wie ze een of meer kinderen heeft. En als die mannen geen
extra inkomsten te bieden hebben, dan vliegen ze er binnen de kortste keren uit. Hier
ligt een hechte schakel met de misdaad, want gezien de schrikbarende werkloosheid
onder zwarte en Puertoricaanse mannen, zijn dezen voor verdiensten aangewezen
op drugshandel, diefstal, beroving, heling en wat al niet. Bijstandsmoeders moedigen
hun zoons aan om al op jeugdige leeftijd óók wat bij te verdienen via deze kanalen.
Ze stimuleren de typische macho-eigenschappen die noodzakelijk zijn om je in het
harde milieu van de straatmisdaad staande te houden, maar niet in het minst omdat
de zoons op die manier voor bescherming kunnen zorgen. Hoe meer zoons hoe beter,
want in de zwarte getto's is immers bijna de helft van alle jongens vóór hun
vijfentwintigste door een gewelddadige dood om het leven gekomen. De bijdragen
van meisjes zijn trouwens evenmin te versmaden: ze passen op hun kleinere broertjes
en zusjes, doen boodschappen en zorgen voor de huishouding. En als ze op
zestienjarige leeftijd een kind hebben, kunnen ze een eigen uitkering krijgen, waarmee
het budget kan worden uitgebreid en waarmee kan worden gezorgd voor een
voortzetting van de ‘matrifocale dynastie’ van grootmoeders, moeders en dochters.
Het komt er in de redenering van Harris uiteindelijk op neer, dat door de bijstand
precies datgene wordt gestimuleerd wat de autoriteiten graag willen voorkomen: de
vestiging van door vrouwen gedomineerde éénouder gezinnen en misdadige praktijken
van jong en oud.
Het is volgens Harris met name de uitzichtloze werkgelegenheidssituatie van
zwarte mannen die de ‘feminisering van de armoede’ mogelijk heeft gemaakt en
gestimuleerd. Als mannen niet meer in staat zijn om de kost te verdienen, dan nemen
vrouwen zélf het heft in handen en ze kiezen daar zo hun eigen oplossingen voor.
Daarin ligt een centraal verschil met de Nederlandse omstandigheden. Onlangs las

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

ik in de krant een vraaggesprek met een actievoerende bijstandsvrouw uit Tilburg.
Over haar kinderen zei ze: ‘Ze gaan vaak naar papa, want die zit er warmpjes bij.
Daar is alles zo netjes en schoon. Daar is het juist of ze een aai van de samenleving
krijgen.’ Zolang dít de verhoudingen zijn, zal het met de ‘feminisering van de
armoede’ in Nederland voorlopig nog wel niet zo'n vaart lopen.
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Het gebroken oor
Vermeulen, Escher, Bac
Elmer Schönberger
De hoes van Composers' Voice 8203 is een kunstwerk. Afgebeeld is de componist
aan wiens werk de grammofoonplaat is gewijd. De componist draagt een hoed op
zijn dikke kop. Toch is hij niet Joseph Beuys maar Gilius van Bergeijk. Die kop is
namelijk niet écht dik. Integendeel. De kop van Gilius van Bergeijk is misschien de
dunste van alle componistenkoppen. Hij lijkt zo dik doordat hij (inclusief de hoed
en de rand) in zeventien spijlvormige deeltjes is verknipt. Tussen elke twee spijlen
gezicht bevindt zich één spijl wit. We zien dus iemand achter tralies. Alleen: achter
de trailies houdt die iemand op te bestaan. Zoals de buitenkant van de hoes eruit ziet,
zo klinkt de binnenkant. In de muziek van Gilius van Bergeijk wordt veel geknipt
en geplakt. Hoe dat in het prachtige Over de Dood en de Tijd is gedaan, heb ik al
eens beschreven (VN 17.10.81). Ook BAC is op en top van Bergeijk. BAC is een
bewerking voor draaiorgel van Bachs Dubbelconcert voor viool en hobo. Het
oorspronkelijke concert heeft drie delen, de bewerking heeft er vier. Van elke maat
in die drie oorspronkelijke delen is de laatste tel verwijderd. Het vierde deel van de
bewerking is de verzameling van al die weggelaten tellen in volgorde van
verwijdering. Wat er klinkt is vrolijk en leerzaam. Waaro nie de laatst te va d maa
weglate? Dez besparin geef gee noemenswaardig moeilijkhede b he beluistere (vri
naa Battu).
Gilius van Bergeijk: Over de Dood en de Tijd; BAC. Composers' Vocie 8203,
Donemus (Amsterdam).
Toen Matthijs Vermeulen vijfenzeventig jaar werd, organiseerden De Suite en
Donemus een Bijzonder Concert. Het was in feite een bijzonder Bijzonder Concert,
want het was al bijzonder als Vermeulen een doodenkele keer eens gespeeld werd.
Precies twintig jaar geleden schreef Dick Hillenius over dat concert in Hollands
Maandblad. ‘De prachtige opbouw van extatische momenten in al de composities
van Vermeulen die op deze avond werden uitgevoerd, vindt in het heden alleen een
parallel bij Coltrane.’ Hillenius vond Vermeulen ‘de grootste Nederlandse componist
sinds Sweelinck’. Een van de stukken die op dat Bijzondere Concert klonken was
de Cellosonate uit 1918. Die sonate is een meesterwerk, een tomeloze zang der
zangen, overdreven maar overtuigend, onmogelijk maar niet anders mogelijk dan
zó. Willem Pijper rekende het stuk ‘tot de radicaalste manifestaties uit de jaren
omstreeks 1918’. Zo staat het in de door Smijers geredigeerde Algemeene
muziekgeschiedenis. (Vroeger had je twee veelgelezen muziekgeschiedenissen in
Nederland. De tweede was van Caspar Höweler. Daarin stond Vermeulen als ‘mislukt
genie’ geboekstaafd. De meningen waren verdeeld en zullen dat ook wel altijd blijven,
al komt er langzamerhand verandering in de verdeling ten gunste van Vermeulen.)
Hillenius bekende indertijd dat hij in een eerdere kennismaking met een orkestwerk
van Vermeulen (met al die ‘langs en door elkaar lopende melodieën’) niet veel verder
was gekomen dan de constatering ‘moderne muziek’. De stukken voor kleine bezetting
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zijn waarschijnlijk de beste introductie tot Vermeulens muziek. Eindelijk, twintig
jaar na de opname op DAVS (voorloper van Composers' Voice), is de Eerste
cellosonate weer op de plaat verkrijgbaar. Ditmaal niet op het label van Donemus
maar op BVHaast, en ditmaal niet gecombineerd met de Sonata da camera van
Jurriaan Andriessen maar met de Tweede cellosonate van dezelfde Vermeulen.
Matthijs Vermeulen: Cellosonate 1 & 2. René van Ast, cello, Arièlle Vernède,
piano. BVHaast 047.
Matthijs Vermeulen heeft in Nederland geen school gemaakt. Ik vraag me zelfs af
of hij door collega-componisten serieus werd genomen. Hoewel ik van één weet dat
hij dat wel deed: Rudolf Escher. Escher (bijna een kwart eeuw jonger dan Vermeulen
en toch al weer drie jaar dood) was bij voorbeeld een van de weinigen die in 1919
de premières van Vermeulens Vierde en Vijfde Symfonie welwillend besprak. Hij
was het, zo bleek later, weliswaar niet eens met Vermeulens opvattingen over
harmonie en tonaliteit en kritiseerde diens werk op dat punt dan ook, maar mentaal
en esthetisch was de verwantschap onloochenbaar. Vermeulen schreef in De Groene
Amsterdammer weer lovend over Escher. Ook hij herkende een geestverwant. Als
in een droom ‘zag ik Rudolf Escher en mezelf in de Gelderse Vallei, op de
Grebbeberg, en tegelijk, terwijl heden en verleden versmolten, zag ik hem en mij
aan het werk. Wij dachten klanken, wij schreven noten onder dezelfde luchten, in
hetzelfde psychische klimaat, dezelfde stemming, hoewel op vijfhonderd kilometer
afstand.’ De stukken waarop Vermeulen doelt, zijn kennelijk zijn eigen (in Frankrijk
gecomponeerde) Vierde Symfonie ‘Les Victoires’ en Eschers Musique pour l'esprit
en deuil, allebei oorlogscomposities. ‘Polymelodiek’, ‘cantus firmus’: het zijn
technische begrippen die zowel in de Vermeulen-exegese als in de Escher-exegese
thuishoren. Zo'n polymelodische, cantus firmus-constructie is Eschers orkestwerk
Hymne du Grand Meaulnes. Le Grand Meaulnes is de hoofdpersoon in de
gelijknamige roman van Alain-Fournier (in het Nederlands: Het grote avontuur). In
1950 maakte Escher een fietstocht door de Sologne, het door Fournier beschreven
landschap, en componeerde vervolgens zijn hymne. Het is niettemin een volkomen
onprogrammatisch stuk, hymnisch maar zonder roodaangelopen wangen, alweer een
zang, maar dan een met een strenge tegenzang.
R. Escher: Hymne du Grand Meaulnes. Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Hans
Vonk. Robert Heppener: Muziek voor straten en pleinen; Eglogues.
Concertgebouworkest o.l.v. Roberto Benzi, resp. Bernard Haitink. Composers'
Voice 8202, Donemus (Amsterdam).
Veel roodaangelopen wangen daarentegen in Sjostakovitsj' Vijfde Symfonie. Wat een
opwinding en boem-boem. Nu voorspelde de programmatoelichting al weinig goeds:
‘een doem-geladen motto-thema’, een ‘groteske mars’, ‘melancholie’ in het derde
deel en dan ook nog eens ‘wanhoop’ in het vierde. Zoveel leed, zoveel leven en
zoveel werkelijkheid, dat is allzu menschlich. Met deze symfonie (1937) gaf
Sjostakovitsj ‘het antwoord van een Sovjet-kunstenaar op gerechtvaardigde kritiek’,
dat wil zeggen, de kritiek van het Stalin-regime op zijn zogenaamd modernistische,
formalistische en kakofonische opera Lady Macbeth van Mtensk. Sinds Sjostakovitsj'
onthullingen aan Solomon Volkov weten we beter. Het is in de Vijfde ‘alsof iemand
je slaat met een stok en zegt: je moet je verheugen, je moet je verheugen, en dat je
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dan bevend opstaat en je uit de voeten maakt terwijl je mompelt: wij moeten ons
verheugen, wij moeten ons verheugen! Het is ongetwijfeld diep waar en diep gemeend,
maar al wéten we nu beter, we hóren hetzelfde als we altijd gehoord hebben. De
veelgelezen uitspraak dat Sjostakovitsj-post-Volkov anders klinkt dan
Sjostakovitsj-ante-Volkov is sentimenteel en retorisch. In deze symfonie klinkt al
vijfenveertig jaar hetzelfde: zwaar overschatte Slavische hysterie, bij tijd en wijle
meesterlijke filmmuziek (maar waar is de film?) en altijd de negentiende eeuw in
haar overgrootmoederlijkste gedaante. Wie daarvan houdt, kan terecht bij een
superieure uitvoering door het Concertgebouworkest. Want er is voor Haitink op het
ogenblik maar één Mahler en dat is Sjostakovitsj.
■
Dmitri Sjostakovitsj: Vijfde symfonie, op. 47. Concertgebouworkest o.l.v.
Bernard Haitink. Decca SXDL 7551.
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[Nummer 2 - 26 februari 1983]
Literair paspoort
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Vlaams Tijdschrift
NFL

Er hoeft niet omheen te worden gedraaid: het eerste nummer van het Belgische
tijdschrift voor toneel en theater ETCETERA is een goed begin. Het is meteen een
volwassen tijdschrift, het ziet er mooi uit, de artikelen zijn in goed Nederlands
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geschreven en de keuze van de onderwerpen wijst op een goede neus. Het is te
vergelijken met Theater Heute - al heeft het dat niveau nog niet - en Toneel Theatraal.
In dit eerste nummer wordt, naast toneel, aandacht besteed aan ballet en opera en dat
is niet zo voor de hand liggend, maar geeft wel aan dat de redactie er echt een
tijdschrift voor theater van wil maken. De opera die ter sprake komt is La Clemenza
di Tito van Mozart, vorig jaar in Brussel opgevoerd onder regie van de Duitser
Karel-Ernst Herrmann, met wie Johan Tielemans een gesprek voert. Tielemans schetst
ook een beeld van de opvoering en van het stuk. Dat is een beetje spijtig voor degenen
die het niet gezien hebben; deze beschrijving en de reeks foto's van het ook door
Herrmann ontworpen decor zouden zelfs een opera-afkerige in de verleiding kunnen
brengen. Het is niet verbazend dat Herrmann in Duitsland de decors gemaakt heeft
voor Peter Stein, Botho Strauss en Thomas Bernhard. Het decor voor La Clemenza
di Tito is indrukwekkend. Het heeft iets Hennemanachtigs en vandaar dat ik me
afvroeg hoe een door Jeroen Henneman ontworpen decor eruit zou zien. De vele
verschillende nieuwe opvoeringen van stukken van Shakespeare was voor Johan
Callens aanleiding ze eens te vergelijken en te achterhalen wat men ermee gewild
heeft. Uit zo'n artikel blijkt dat ETCETERA medewerkers heeft aangetrokken die
van de hoed en de rand weten. De ‘trieste vrolijkheid’ of de ‘agressieve tederheid’
van het ballet van Pina Bausch is het onderwerp van een vertaald artikel van Renate
Kett en wordt gevolgd door stukken over het nieuwe ballet in België. Een uitvoerige
Kroniek behandelt veel Nederlandse en Belgische voorstellingen. Er zijn drie
columnisten, Carlos Tindemans, Eric de Kuyper en Wim van Gansbeke. De Kuyper
schrijft dat hij al in geen tijden naar toneel is geweest. Het wordt tijd dat hij zich er
eens voor vrijmaakt om te voorkomen dat hij in het volgende nummer weer zo'n
nulliteitje schrijft; Van Gansbeke schrijft 40 voorstellingen in 80 dagen gezien te
hebben en dat blijkt evenmin bevorderlijk voor een column. Net als Theater Heute
publiceert ETCETERA in elk nummer de volledige tekst van een toneelstuk; ditmaal
Torquato Tasso van Goethe, vertaald door Jan Decorte. (ETCETERA kost f10,-,
wordt uitgegeven door Kritak, Vesaliusstraat 1, B-3000 Leuven, en is in elke goede
tijdschriftenhandel te krijgen.) In BZZLETIN 102 staan de lezingen die Wam de
Moor, Elrud Ibsch en Willem Kuipers op 11 december hielden ter gelegenheid van
het 100ste nummer van het tijdschrift. Elrud Ibsch ziet er in haar lezing ‘Literaire
kritiek en literatuurwetenschap of: touwtrekken om de tekst’, vanaf - in het voetspoor
van Jacques Kruithof - literaire kritiek en literatuurwetenschap met elkaar te
verzoenen, iets wat Merlyn in lang vervlogen tijden in haar programma had staan.
Zij ziet het als twee totaal verschillende bezigheden die niet tezeer verward moeten
raken: literaire kritiek is normstellend, literatuurwetenschap is beschrijvend en
verklarend. Kunst is volgens Ibsch een totaal andere bron van kennis dan wetenschap
en dat is te lang niet goed beseft. Zij zet literaire kritiek en literatuurwetenschap niet
tegenover, maar naast elkaar. De manier waarop ze dat doet en de argumenten die
ze geeft kunnen een heilzame uitwerking hebben. Er blijkt ook uit dat ze een scherp
idee heeft van wat literatuur kan zijn, wat wel te maken zal hebben met het feit dat
ze goed thuis is in het werk van Nietzsche (over wie ze het proefschrift Die Stellung
Nietzsches in der Entwicklung der modernen Literaturwissenschaft schreef). Eén
vorm van lezen die Wam de Moor in zijn lezing bespreekt bestaat niet uit het vluchten
in wensdromen en projekties door middel van literatuur, maar ‘in een verruiming
van het eigen zijn door de annexactie van het bestaan van anderen’, wat een aardige
omschrijving is, behalve dat ‘eigen zijn’ dan. De lezing van Willem Kuipers is erg
pessimistisch van aard en je krijgt de indruk dat schrijvers in zijn ogen angstig in
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een hoekje zitten te schrijven, gadegeslagen door een vervaarlijk brullende wereld.
Lang na de benoeming van Ton Anbeek als hoogleraar in de moderne Nederlandse
letterkunde in Leiden, als opvolger van Gomperts, schrijft J. Brugman, hoogleraar
Arabisch in Leiden, in HOLLANDS MAANDBLAD van januari een artikel over de
gebroken traditie om in Leiden op die post een dichter, schrijver of essayist te
benoemen en geen vakman. Hij betreurt dat en mokt ook nog wat na over het gebrek
aan glans dat Gomperts zijn hoogleraarschap heeft gegeven nadat velen er zoveel
van verwachtten. Dat met de traditie gebroken is heeft alles te maken, denk ik, met
de zekerheden die studenten verlangen, ook als het om literatuur gaat: ze willen
iemand die álles weet van literatuurwetenschap. Dat is te betreuren en het zou ketters
zijn geweest als aan dit verlangen in deze tijd geen gehoor zou zijn gegeven. Zo
ketters had men weliswaar moeten zijn, zoals in Nijmegen, waar men Kees Fens
benoemde. De uiteindelijke keuze in Leiden, Ton Anbeek, rechtvaardigt dit wat late
artikel overigens niet, want hij heeft de mogelijkheden om iets van een essayist en
een vakman in zich te verenigen en staat niet onwelwillend tegenover Brugmans
bezwaren. De wetenschapsfilosoof Karl Popper staat de laatste tijd bloot aan veel
kritiek; in HOLLANDS MAANDBLAD buigt B.K. Jansma zich over hem. Het
tweede nummer van het met de hand gemaakte tijdschrift DE VRIJE VAL bevestigt
dat men kleine tijdschriften niet over het hoofd moet zien. Het eerste nummer ging
over Volwassenheid, dit tweede over Zelfvertrouwen. Men wil het in elk nummer
hebben over vanzelfsprekendheden, ‘die de kultuur in stand houden’. DE VRIJE
VAL is een aardig tijdschrift, dat nog met wat straffere hand geredigeerd moet worden,
maar een aantal bijdragen getuigen van orginaliteit, met name het stuk van iemand
die zich Anouk noemt, het stuk over ‘de Reviaan’ van Chris Keulemans en ‘De echte
angst van de doelman’ van N. Kono. (Rhijnvis Feithstraat 9'', Amsterdam).
CP

Uitverkoren
Dinner at the Homesick Restaurant door Anne Tyler (Penguin- of Berkley-pocket)
Een familieroman over de figuren Jenny, Cody, Ezra en Pearl die al een legende zijn
gaan vormen.
Gogol door Vladimir Nabokov (Arbeiderspers, serie Open Domein) Een herdruk in
mooie uitvoering van Nabokovs opgewekte essay over de schrijver van Dode Zielen.
De sprong naar het zuiden door Konstantin Paustovskij (De Arbeiderspers,
Privé-domein) Het vijfde deel van deze autobiografie over de Sovjetrussische
opbouwtijd.

Elliott Banfield

Amerika, Amerika door Jan Donkers (De Harmonie) De bewerkte artikelen en
reportages. Het ene Amerika in de titel staat voor liefde, het andere voor afkeer.
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Science, Good, Bad, and Bogus door Martin Gardner (Avon-pocket, importeur Van
Ditmar) Het nu in pocket verschenen boek waarin Gardner vele pseudo-wetenschappen
ontmaskert en de wonderen van Uri Geller nuchter bekijkt.
Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

4

Kafka en de lachspieren
Bij de honderdste geboortedag 1883-1983

Doeschka Meijsing
Vóór we aan het herdenken slaan, moet me van het hart dat van de vier giganten die
de eer dit jaar te beurt valt, Marx, Wagner, Luther en Kafka, de laatste een
uitzondering vormt. Luther was Duits, boertig Duits; Wagner was zwaar Duits; Marx
was ‘tüchtig’ en internationaal Duits. Maar Franz Kafka was helemaal niet Duits.
Hij stamde van vaderszijde af van Tsjechische joden uit de provincie, uit de armste
verhoudingen. Zijn grootvader was vleeshouwer en zijn vader, wiens moedertaal het
Tsjechisch was, had in de barste winters op blote voeten karren met vlees door de
dorpen moeten duwen, een gegeven waaraan hij het recht ontleende om zijn hele
leven tegen zijn oudste zoon Franz te bulderen dat hij het in zijn jeugd wel anders
had meegemaakt, dat hij toch tenminste recht had op een béétje respect van zijn
kinderen.
De vader van Kafka trok op veertienjarige leeftijd weg uit de armelijke
omstandigheden van het ouderlijk huis, reisde wat rond als handelsreiziger, leerde
zich zelf Duits lezen en schrijven en spreken, en belandde in Praag waar hij een goed
lopende galanteriewinkel opzette. Hij stuurde zijn kinderen, Franz voorop, naar
Duitstalige scholen. Kortom, het gezin Kafka was ‘geassimileerd’. Dat strekte niet
tot louter vreugde. De Duits sprekende burgerij van Praag rond de eeuwwisseling
voelde een innige verwantschap met het Oostenrijkse keizershuis en was fel gekant
tegen de nationalistische vrijheidsdrang van de Tsjechisch sprekende lagere klasse.
Maar - wat erger was - zij was, zoals toen in Oostenrijk ‘bon ton’ was, antisemitisch.
Zo bevond Kafka zich als jood in een antisemitische, Duits sprekende gemeenschap;
als sympathisant van de Tsjechische zaak, in een gemeenschap die het keizerrijk
koesterde; en als ‘geassimileerde’ jood vervreemd van zijn Tsjechisch-joodse
oorsprong. Een klemmende situatie die hem op de huid geschreven lijkt. Hij bevond
zich zijn hele leven in patstellingen die, welke uitweg hij tenslotte ook desperaat
koos, tot verder ongeluk leidden. Hoezeer Kafka besefte dat dit gistende en burgerlijke
Praag, waar hij nooit de navelstreng mee kon doorknippen, hem eigenlijk vreemd
was, blijkt uit zijn opmerking tegen zijn jongere vriend Gustav Janouch: ‘Nog altijd
leven in ons de donkere hoeken, de geheimzinnige gangen, de blinde ramen, de
vervuilde binnenplaatsen, de lawaaiige kroegen en de stille logementen. Wij lopen
door de brede straten van de nieuw opgebouwde stad. Maar onze schreden en blikken
zijn onzeker. Innerlijk leven wij nog als in de oude ellende-steegjes. Ons hart weet
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nog niets van de voltooide sanering (van het getto in Praag). De ongezonde oude
Jodenstad is voor ons veel wezenlijker dan de hygiënische nieuwe stad om ons heen.
Wakend lopen wij door een droom: zelf niet meer dan een spook uit vervlogen tijden.’

Kafka, ongeveer zes jaar oud

Gezag
Maar een belangrijker reden waarom Kafka in het gezelschap van Luther, Marx en
Wagner uit de toon valt, is dat hij als enige van de vier zo verbazingwekkend geestig
is. Herman Verhaar heeft in zijn uitstekende boek Franz Kafka of Schrijven uit
onmacht (waarvan het iedereen een plezier zou doen als het herdrukt werd), daar al
op gewezen. Franz Kafka leeft in ieders hoofd als de tragische, de bange, de onzekere
die maar één zekerheid kende: de kwaliteit van zijn werk. Dat beeld is ook niet
onjuist.
De moeite die het hem kostte gedurende eenenveertig jaar zijn leven te leiden evenaart
die van Flaubert. Tot kort voor zijn dood leed hij in hevige mate onder de
persoonlijkheid van zijn vader, maar hij durfde geen stap onder diens ogen vandaan
te gaan. Toen hij zevenendertig was, liep hij eens met Gustav Janouch door de stad.
Janouch vertelt: ‘Wij waren op onze rondgang weer bij het Kinsky-Palais gekomen
toen uit de zaak met de firmanaam “Hermann Kafka” een grote, zware man kwam,
met een donkere overjas en een glimmende hoed. Hij bleef vijf passen van ons vandaan
staan en wachtte ons op. Toen we drie stappen hadden gedaan, zei de man, zeer luid:
“Franz. Naar huis. De lucht is vochtig.” Kafka zei met een buitengewoon zachte
stem: “Mijn vader. Hij is bezorgd over mij. Liefde heeft vaak het uiterlijk van gezag.
Tot ziens. Kom weer.”’ In het jaar van deze gebeurtenis had Kafka zijn Brief an den
Vater al geschreven, een pijnlijk document dat de verhouding tussen vader en zoon
pathologisch-anatomisch blootlegt. Zijn verhoudingen met vrouwen bestonden uit
jarenlang slepende angst en ellende, die tot niets leidde. Zijn besluiteloosheid om
Praag al dan niet de rug toe te keren werd nooit in daadkracht of beslissing omgezet.
Zijn ‘vereenzaming’ is bijna spreekwoordelijk geworden. En zijn werk bij het
‘Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt’ omschrijft hij zelf zo: ‘De tijd op kantoor
laat zich niet indelen, nog het laatste halve uur voel je de druk van de acht uur even
zwaar als het eerste uur. Het is vaak als bij een treinreis door dag en nacht, wanneer
je ten slotte, als je heel bevreesd bent geworden, niet meer aan de arbeid van de
locomotief van de machinist denkt, noch aan het heuvelachtige of vlakke land, maar
alles wat gebeurt alleen maar bíjtelt op het horloge, dat je steeds vóór je houdt in je
vlakke handpalm.’
Dit alles kan niet anders dan het beeld oproepen van een weliswaar vriendelijke
en verlegen man, maar toch vooral van een man die bibberend en rillend door het
leven gaat. Dat is ook wel zo, maar dat neemt niet weg dat Kafka in zijn werk een
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onweerstaanbare aanval doet op mijn lachspieren. Dat komt, geloof ik, omdat Kafka
pijnlijke, uitzichtloze, dodelijke situaties, waarvan de afloop steeds onontkoombaarder
slecht zal zijn, vertelt met twee middelen die met elkaar in tegenspraak zijn. En die
tegenspraak levert het mooiste op wat er is: geen komische, maar dodelijke humor.
Het ene middel is een jammerende wanhoopstoon. Het andere is een perfecte precisie
in de beschrijving en een dialektische analyse van de situatie.
Voorbeelden.

Slappe lach
In een van de Brieven aan Milena geeft Kafka antwoord op een door Milena gestelde
vraag of hij wel eens lacht. O ja, hij lacht wel eens, schrijft hij terug en hij geeft
Milena een beschrijving van de slappe lach die hij kreeg toen een ‘Geheimrat’ een
heel derftige bespreking hield met de medewerkers van het ‘Arbeiter Unfall
Versicherungs Anstalt’. (De naam van die verzekeringsmaatschappij alleen al is in
staat mij aan het lachen te krijgen, maar dat komt omdat Kafka's schil-
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dering van het bureaucratische doolhof er zijn stempel op drukt en natuurlijk niet
omdat die naam zo bedoeld is. Het lezen van Kafka maakt de wereld een stuk minder
voornaam.) De beschrijving van Kafka hoe hij, tegenover de ‘Geheimrat’ gezeten,
begint met kleine hikjes, die hij probeert te verbergen als had hij kleine hoestaanvallen,
de steeds dringender wordende lachkriebel, de wanhoop en het angstzweet dat hem
uitbreekt, de steeds bevreemdender naar hem kijkende collega's en ten slotte de volle
proestbui die hij de Geheimrat in het gezicht sproeit, waarna hij zich, gloeiend van
schaamte, van de conferentietafel verwijdert - die beschrijving is zo exact én ellendig
dat ik het met diezelfde machteloze slappe lach telkens weer lees.

Een ander voorbeeld is het een halve bladzijde lange verhaaltje Gemeinschaft dat
begint met de regel ‘Wir sind fünf Freunde’. Dat verhaaltje gaat over hoe ooit eens
iemand uit een huis gekomen is en zich naast de deur heeft opgesteld, en toen kwam
de tweede en die kwam uit huis en stelde zich naast de eerste, en toen kwam de derde,
enzovoort, totdat ze daar met z'n vijven stonden. En de mensen zeiden: ‘De vijf zijn
uit dit huis gekomen.’ Sindsdien leven ze samen met z'n vijven, heel plezierig. Maar
het probleem begint als er zich een zesde bij wil aansluiten. In alles bij mekaar
zesentwintig gezette regels tekst beschrijft Kafka met een ijzeren nauwgezetheid en
tegelijkertijd op klagende jammertoon alle mogelijk denkbare problemen die zich
in zo'n geval voordoen, en wel zodanig dat je met geen wil van de wereld nog een
mogelijke oplossing uit het dillemma kunt bieden, want die zijn allemaal al jammerend
en precies aangedragen - en baten niet.

Franz Kafka en zijn vader, Hermann Kafka, in 1910
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In een jeugdherinnering beschrijft Kafka hoe de kokkin van de familie Kafka de
kleine Franz elke dag naar school brengt. Dat ging zo. Iedere keer als ze uit huis
kwamen, zei de kokkin dat ze de onderwijzer weleens zou vertellen hoe stout Franz
geweest was. Voor Kafka was de school zelf al een verschrikking en nu kwam elke
morgen deze nieuwe dreigende verschrikking van dat de kokkin zou vertellen hoe
stout hij was, daar nog bij. Onderweg smeekte Kafka dat ze niets zou vertellen aan
de onderwijzer (hij was, schrijft hij, niet echt een stout kind, maar een treurig, koppig
kind dat nergens voor deugde; toch geloofde hij de kokkin onmiddellijk). Hoe meer
hij echter smeekte, hoe vastberadener de kokkin werd om álles en zo mogelijk nog
méér te vertellen. Hoe dichter bij school hoe groter het gevaar werd. Hij smeekte,
trok aan haar rok, wilde haar tegenhouden; zij werd steeds vastbeslotener. Ik zie het
voor me: de kleine jongen die de ene kant uit trekt aan de rok van zijn begeleidster,
het mens dat de tegenstribbelende jongen aan zijn oor de andere richting op meesleurt.
Tenslotte is het door al dat gestribbel zo laat geworden dat de schoolbel luidt, en de
angst van beide om te laat te komen is zo groot dat ze hollend, hand in hand de school
binnen rennen. En iedere ochtend herhaalde zich dit ritueel. Ik weet het, het is het
treurigste dat een kleine jongen elke morgen kan overkomen, maar het hele tafereel
is overstelpend humoristisch.
Het hevigst is de ervaring bij het lezen van Kafka - ik bedoel de ervaring dat je in
normale omstandigheden in tranen zou uitbarsten, maar door toedoen van Kafka, in
een je zelf verbijsterende schaterbui uitbarst - bij de Brief an den Vater. Deze
tweeënvijftig pagina's tellende brief, die Kafka in 1919 op zesendertigjarige leeftijd
schreef, is een poging uiteindelijk tot duidelijkheid te komen in zijn verhouding met
zijn vader, die voor hem bedreigend was. In de brief schrijft Kafka zijn vader dat het
hem is als- of hij, de vader, languit over de wereldkaart uitgespreid ligt, en dat het
voor hem, Franz, een wanhopige taak is om ergens een stukje niemandsland te vinden,
waar zijn vader niet bij kan en waar hij vrij zou kunnen ademen en leven.
Het is een buitengewoon schrijnend geschrift, dat je verplicht tot zeer langzaam
en voorzichtig lezen. Overigens leidde ook deze krachtsinspanning tot niets, want
Kafka durfde de brief niet zelf te overhandigen. Hij gaf hem aan zijn moeder die de
brief las, waarschijnlijk schrok, en hem ongelezen door de vader teruggaf met enkele
kalmerende woorden. De verhouding tussen vader en zoon bleef zoals hij was.
In deze brief, waarin de wanhoops-jammerklacht, precisie en dialectische analyse
hun hoogtepunt bereiken, staat een passage die ik citeer: ‘Toen en toen vooral had
ik aanmoediging nodig gehad. Ik was toch al door uw lijfelijke aanwezigheid alleen
terneergedrukt. Ik herinner mij bij voorbeeld dat wij ons dikwijls samen in een
badhokje uitkleedden. Ik mager, zwak, smal, u zwaar, groot, breed. Al in het hokje
voelde ik me zelf armzalig en wel niet alleen tegenover u, maar tegenover de hele
wereld, want u bepaalde voor mij de norm van alles. Als wij dan uit het hokje kwamen,
zichtbaar voor alle mensen, ik aan uw hand, een klein skelet, onzeker, op blote voeten
op het plankier, bang voor het water, niet in staat uw zwembewegingen na te doen,
die u mij met goede bedoelingen maar inderdaad tot mijn diepe schaamte voortdurend
voordeed, dan was ik diep wanhopig en al mijn slechte ervaringen op ieder gebied
stemden in zulke momenten prachtig overeen. (...) Ik was u er dankbaar voor dat u
niets van mijn ellende scheen te merken, ook was ik trots op het lichaam van mijn
vader. Overigens bestaat dit onderscheid tussen ons heden nog net zo.’
Toen ik deze passage las, zag ik huiverend voor me hoe de vader Hermann Kafka,
in badpak, als een besnorde walrus met de stem van Ko van Dijk, de schoolslag
voordoet in het ondiepe, tussen de andere kinderen veel ruimte innemend, en met
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schallende stem roepend: ‘Zóóóó, moet je zwemmen, zóóó moet je zwemmen!!!’
En op de kant een bibberende kleine jongen die wil verdrinken van schaamte, maar
dat zich zelf niet wil toegeven, omdat het zijn vader is die dat daar voor zijn, de zoon
zijn bestwil doet. En in plaats van te handelen zoals Kafka het beschrijft in Auf der
Galerie: ‘- daar dit zo is, legt de bezoeker op de galerij het gezicht op de balustrade
en in de slotfanfare verzinkend als in een zware droom, huilt hij, zonder het te weten.’,
leg ik mijn voorhoofd op mijn elleboog - en lach.
■
- Al het werk van Franz Kafka is in het origineel te verkrijgen in Taschenbuch bij
uitgeverij Fischer, importeur: Nilsson & Lamm.
- Het grootste deel van het werk in vertaling is verschenen bij uitgeverij Querido.
- De klassieke biografie ‘Franz Kafka in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten’,
door Klaus Wagenbach is verschenen in de Taschenbuchserie RoRoRoBildmonographien, Importeur: Nilsson & Lamm.
- ‘Franz Kafka of Schrijven uit onmacht’ door Herman Verhaar (Wetenschappelijke
Uitgeverij) is nog te verkrijgen bij Van Gennep Antiquariaat.
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Vraag aan de mogelijke schrijver van ‘De vliegmeester’
door Maarten Biesheuvel

Aan dr. Franz Kafka,
Praag, 16-1-1982,
Assurantiekantoor voor arbeidsongelukken,
Alhier.
Zeer geleerde heer!,
Zijn de hier volgende fragmenten wellicht door u geschreven? Men moet,
bij Zeus, toch een naam onder een tekst kunnen zetten? Als u al dood bent
of me niet antwoordt, handel ik net of dit proza een geesteskind van me
zelf is.
Met vriendelijke groeten, hoogachtend, ten zeerste ontroerd door uw
merkwaardige verteltrant en prachtige verhalen,
Mr. J.M.A. Biesheuvel,
Bureau Voorlichting van de Medische Faculteit,
Leiden.

De vliegmeester
Op een fraaie dag in de zomer trok K., die klokkenmaker was, van zijn vriendelijke,
kleine huis naar het slot van graaf West West, waar hij ontboden was. Zeer monter,
goed uitgeslapen, maar toch met een slap gevoel in de benen, stapte hij uit zijn bed,
ging in zijn ondergoed aan het raam staan en zag dat het een mooie dag was.
‘Droomde ik dat ik in een vis veranderd was?’ dacht hij en tegelijk moest hij
glimlachen, hij keek rond in zijn kamer, zag het bed, het bureau en de boekenkast,
de vier klokken die naast elkaar aan de muur tegenover het venster hingen, ze liepen
stuk voor stuk gelijk met zijn zakhorloge. Hij zag de foto van zijn geliefde, naast de
boekenkast, een ietsje links van de deur. ‘Ik heb schuld en nu mag ik niet meer met
haar omgaan,’ zei hij zacht, ‘nu ben ik al vierendertig en ik heb nog steeds geen
meisje. Zal ik dan nooit in staat zijn om me te kunnen binden aan een ander mens,
zal ik me nooit in bed met iemand, man of vrouw, verenigen? Maar nu moet ik
voorwaarts, ik mag niet nadenken, ja, vooruit en vlug naar de trein! Aan de ene kant
is het een grote eer voor me om door de graaf zelf uitgenodigd te worden, aan de
andere kant komt die uitnodiging nu wel op een heel ongelegen moment. Ik geloof
dat ik ziek ben, niet heel erg ziek, maar toch ziek genoeg om in bed te blijven, aan
de andere kant zal ik me in bed schuldig voelen en zal de lange reis in de trein me
mijn verdriet misschien doen vergeten.’ Hij waste zich snel, schoot zijn pak aan en
ontbeet. Hij rende door de stad om de trein te halen die om halfacht zou vertrekken,
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hij was nog maar juist op tijd om in te stappen. De hele dag zat hij in de trein en hij
voerde montere, opgewekte gesprekken met medereizigers. De trein stopte op een
klein stationnetje midden op het land, een magere man, die bij het lopen zijn benen
hoog opwierp, kwam, één twee, één twee, als een soldaat de coupé binnenmarcheren,
hij ging naast K. zitten en begon meteen te vertellen: ‘Daar ziet u de kerk waar ik
altijd ga luisteren naar het gezang van de lieve knapen, daar ziet u het archief, daar
het stadhuis, daar het gymnasium.’ Hij opende het raam en wees in de richting
waarvandaan de trein gekomen was. ‘Ik zie niets,’ merkte K. op. ‘Dat is ook zo, want
we zijn nu midden in het bos,’ mompelde de magere man en giechelde onhoorbaar
achter zijn hand. K. wist niet zeker of het giechelen was, het had ook een geeuw
kunnen zijn. De magere man wees voortdurend plekken in het voorbijglijdende
landschap aan. ‘Daar grazen geiten, ziet u wel, ze staan zo graag op een hoog punt,
een rotsblok van vier meter hoog, een boekenkast, ja een doosje is al genoeg voor
hen, als ze zich maar kunnen verheffen,’ merkte hij op en K. knikte. De magere man
wees K. op dorpjes in dalen, op wolkjes aan de hemel, op merkwaardige vogels,
maar ook op mussen. ‘Merkwaardig toch wat een mens kan dromen,’ zei de magere,
‘wilt u mijn verhaal horen?’ K. knikte opgewekt en de medereiziger begon in snel
tempo veel lange en ingewikkelde dromen uit de doeken te doen zodat het K. duizelde
voor de ogen en het hem tuitte in de oren. Tegen de nacht stopte de trein in het dorp
W. De conducteur kwam aangesneld en wendde zich tot K. ‘Vanhier is het nog een
dag lopen naar het slot,’ zei hij, ‘voor een klein bedrag kunt u in het huis van de
stationschef overnachten.’ K. bedankte de conducteur en stapte voorzichtig uit de
trein, hij had drie koffers bagage en hij vergat er niet één. Meisjes in witte jurken
kwamen op hem afgesneld en vroegen of ze zijn bagage mochten dragen. ‘Komt u
hier om uit té rusten of moet u nog verder?’ vroegen ze. ‘Godzijdank moet ik verder,
altijd verder, weg van hier, dat is mijn doel,’ merkte K. op. ‘Maar vannacht wilt u
toch slapen?’ vroeg een van de meisjes. ‘Ja,’ zei K., ‘ik wilde de stationschef vragen
of hij me onderdak kon verlenen, is het juist dat hij hier woont?’ ‘Nee,’ zei het oudste
meisje, ‘hij woont ver buiten het dorp, maar wij brengen u wel.’ Het was ongeveer
een uur wandelen naar het huis van de chef, maar onderweg werd K. aangeroepen
door een vrouw, die haar hoofd door een klein raam van een houten huis, vlak naast
de weg, stak. ‘Wie bent u, waar gaat u heen?’ riep ze. De meisjes waarschuwden K.
dat hij niet moest antwoorden omdat ze de vrouw van de onderburgemeester was,
dat wil zeggen de tweede vrouw van de onderburgemeester die als enige
verantwoordelijk was voor de gang van zaken in het dorp, omdat haar man, Johann
Varga, en de burgemeester, diens vrouw en kinderen, dat was de familie Lechton,
allemaal juist ziek
waren.....................................................................................................
(Hier ontbreken, naar de nummering der pagina's te oordelen, eenentwintig
bladzijden van de tekst van het verhaal. Ik ben ervan overtuigd, zeergeleerde heer,
dat u hier beschreven papier hebt verbrand, maar waarom, is mijn vraag, hebt u
dan niet alles verbrand? Of is de manke hond, die me deze vellen in een Parijse
metro kwam brengen, de schuldige, zou die misschien iets verloren hebben?)
K. had goed geslapen, hij werd om vier uur in de ochtend al gewekt. Hij had
heerlijk gelegen op het donzen bed, of liever in het bed want men zakte meer dan
tachtig centimeter in het dons weg als men ging liggen, bovendien was het bed zelf
al anderhalve meter hoog zodat je een kleine trap nodig had om in bed te komen. Hij
ontbeet vrolijk en was bezield van de beste voornemens. Hij vroeg aan de vrouw van
de stationschef (de man had hij trouwens niet eens gezien, hij was pas thuis gekomen
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nadat K. in slaap was gevallen en hij was alweer naar het station vertrokken voordat
K. wakker werd, maar toch kon hij uit het gedrag van de vrouw opmaken wat voor
man het ongeveer geweest moest zijn) hoever het lopen was naar het slot van de
graaf. Ze wees hem een smal zandpad door velden en wouden, hij moest het zestien
uur lang in normaal wandeltempo blijven volgen en dan zou hij bij het slot zijn. Toch
was hij nog steeds wankel ter been en enigszins misselijk. Toen hij veertien uur had
gewandeld, was hij zo moe dat hij het idee kreeg maar langs de kant van de weg te
gaan slapen. ‘Een nacht korter of langer doet er eigenlijk niet toe,’ was zijn mening.
Juist toen hij zijn bed van dennenaaiden had klaargemaakt (hij was zo slim om als
kussen een peluwtje van mos te gebruiken), hoorde hij op een paar honderd meter
afstand een vrolijk geroep van jongens en meisjes met stemmen van achttienjarigen
ongeveer. Het moest een
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grote groep zijn. Daartussendoor hoorde hij ook stemmen van oudere mensen en in
de mening dat hij de opgegeven zestien uur iets te snel had gelopen en het slot reeds
had bereikt, liep hij nieuwsgierig op het gerumoer af. Het lawaai bleek uit een herberg
midden in het bos te komen. Op een ruim terras zaten de herbergier en zijn vrouw,
vergezeld van twaalf jonge paartjes, prachtige jongens en meisjes waren het, gaaf
van gebit, snel van beweging en stuk voor stuk lenig en niet te dik, niet te dun, een
uitgebreid maal te gebruiken en daarbij werd flink gedronken, het wijnvat stroomde
eigenlijk achter elkaar leeg en als het op was, werd een nieuw vat aangerold,
opengemaakt en reeds stroomden de bekers, nappen en mokken weer vol. Het was
een vrolijk gelag en meteen dacht K. aan zijn oude liefde. ‘Wat zou het prettig zijn
om nu met Felice hier de nacht door te brengen,’ dacht hij, ‘een korte tijd ga ik nog
alleen door het leven, maar dan zal ik toch mijn gezellin hebben gevonden want zo
is het geen doen, geen leven.’ De herbergier noodde K. aan de dis en vroeg hem waar
hij heen wilde. Zodra K. gezegd had dat hij klokkenmaker was en ontboden was op
het slot, maakte een jongen en een meisje zich uit de groep rond de tafel los en renden
naar de herberg. ‘Wat gaan jullie doen?’ riep K. ‘Wij gaan telefoneren om te vragen
of u geen bedrieger bent,’ zei het meisje dat haar hoofd afveegde van het zweet, want
ze had al vrijende gegeten, de jongen ook, hoe meer hij at en dronk, des te meer
betastte en zoende hij het meisje. K. wist hen in te halen en vroeg: ‘Wie zijn jullie
eigenlijk?’ ‘Wij zijn Matthias en Aline en juist daarom willen wij bellen,’ zeiden ze,
nu met ernstige gezichten. ‘Hoe bedoelen jullie dat?’ vroeg K., ‘het ontgaat mij
waarom juist jullie moeten opbellen, waarom belt de herbergier niet als hij de zaak
niet vertrouwt?’ ‘Laat mij,’ zei Aline tegen Matthias en duwde hem ruw van zich af.
Hij likte zijn mond af met een grote, rose, gespierde, gezonde tong en ging een eindje
verder in het gras zitten. Aline wendde zich tot K. en zei: ‘Ik ben namelijk Aline
gravin van West West, de dochter van de graaf, ik weet van niets en ik wist van niets,
vader voelt zich niet helemaal goed en ik wil hem verrassingen, onnodige
verrassingen, besparen.’ K. schudde zijn hoofd en liep naar buiten door een achterdeur.
Om het huis en over het dak heen kwam het gerumoer van de etenden in zijn oren
en bovendien hoorde hij Aline bellen en steeds maar weer geen gehoor krijgen, dat
wil zeggen, ze bereikte het slot wel, maar ze konden haar vader niet vinden. ‘Ik zeg
u toch dat ik het ben: Aline!’ riep ze voortdurend en daarbij stampte ze met haar
aardige voetje. K. wierp een blik opzij en zag een oude schuur. Hij ging even binnen
kijken en zag fraaie sleden staan, op de zolder lag klaarblijkelijk stro, het rook zo
verrukkelijk! In een hoek zag hij, half verscholen onder stro, een pijp liggen, hij
trapte erop maar het ding ging niet stuk, daarom stak hij de pijp in zijn zak, nog niet
wetend hoe hij nu verder moest handelen. Hij was juist op tijd terug in de gelagkamer,
waar de telefoon naast de schenktafel hing, om Aline te horen zeggen: ‘Dus u weet
van niets, vader? Maar moeten we hem dan terugsturen?’ Het bleef even stil en toen
zei ze: ‘Goed, geeft u me Lorbeer dan maar even.’ Klaarblijkelijk begon Lorbeer te
spreken want Aline luisterde vijf minuten aandachtig, waarbij ze af en toe haar
wenkbrauwen optrok of een potlood gedeeltelijk in haar mond stopte, ze zoog erop
en luisterde. ‘Afwachten dus,’ zei ze ten slotte, ‘ik begrijp dat hij voorlopig hier moet
blijven?’ Ze keek in K.'s richting en schudde haar hoofd van nee. ‘Hij kan hier blijven
of teruggaan,’ zei ze ten slotte, ‘en dat kan ik hem meedelen? Hij is niet nodig, dan
hang ik op.’ Ze hing op. ‘Ik zou de hele reis voor niets hebben gemaakt,’ lachte K.
schamper, ‘wat denkt u wel, Aline, ik zal zelf eens telefoneren.’ Hij nam de hoorn
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van de haak en hoorde meteen een stem: ‘Met de portier van het slot.’ ‘Ik ben de
klokkenmaker en ik ben al twee dagen op weg van huis hierheen, kan ik morgen
beginnen?’ vroeg K. laconiek. ‘Dat hangt van de tweede secretaris af en die is op
het ogenblik naar het buitenland,’ was het antwoord, ‘wij zullen de herbergier bij
wie u verblijft en de maaltijd gebruikt een bode sturen zodra u bellen kunt, valt u
ons niet te veel lastig en brengt u Aline niet het hoofd op hol. Matthias, van wie u
misschien al gehoord hebt, is een rijke geleerde en de graaf is zeer in zijn nopjes dat
Aline hem in haar netten heeft verstrikt. Reiskosten krijgt u, als er een vergissing in
het spel is, natuurlijk vergoed, ik zal de zaak doorgeven, ze wordt al onderzocht. U
kunt doorgaan met eten bij de herbergier.’ Hierop volgde het geluid van een klik uit
de telefoon. De portier had blijkbaar weer opgehangen. K. legde de hoorn even op
de haak, pakte hem er weer af en luisterde, hij hoorde niets en begon te zwengelen.
Hij hoorde niets meer. Een halfuur stond hij in gedachten verzonken te luisteren.
Toen hij eindelijk opkeek en de hoorn neerlegde, was Aline verdwenen, ze zat weer
te eten en maakte veel pret met de andere jongens en meisjes op het terras. De zon
begon onder te gaan, maar de maan stond al vaag aan de hemel, een volle maan.
Aarzelend liep K. terug naar het gezelschap en ging zitten tussen de herbergier en
Aline. Hij at er goed van, maar gebruikte niet veel wijn. ‘We zullen nog wel zien of
u voor dit maal moet betalen of niet,’ merkte de herbergier op. K. haalde de oude
pijp te voorschijn en vroeg: ‘Mag ik u vragen, is deze pijp van u?’ De herbergier
keek niet eens, maar Aline wel. ‘Maar dat is de lievelingspijp van vader!’ riep ze uit,
‘hij is hem al twee maanden kwijt en daarom voelt hij zich niet lekker, waar hebt u
hem gevonden? Of heeft hij u, zonder het mij te vertellen, opdracht gegeven hem in
de stad te laten repareren?’ ‘Ik heb hem gevonden, half verscholen onder een toefje
stro in de buurt van de sleden in een hoek van de schuur achter de herberg,’ bekende
K. Aline was tegelijk boos en blij en zei: ‘U had er wel op kunnen trappen.’ Ze ging
naar de herberg en belde weer. Meteen had ze nu haar vader te pakken terwijl het
haar de vorige keer zeker tien minuten had gekost. Een kwartier later kwam er een
bode, die een diepe buiging voor K. maakte en om de pijp vroeg. K. gaf de pijp aan
de stevige bode, die in een zijden hansop van witte kleur was gestoken, de bode van
zijn kant gaf K. drinkgeld, het was genoeg om er ieder van te laten drinken. De bode
dronk glunderend mee. ‘Dat wil nog niet zeggen,’ zei de man in de witte hansop
minzaam tegen K. ‘dat u nu iets van het slot te verwachten hebt, het feit dat u de pijp
gevonden hebt, zegt op zich zelf nog niets. De graaf neemt het u ten zeerste kwalijk
dat u Matthias niet de gelegenheid hebt gegeven de pijp te vinden, want met dat doel
was de pijp klaargelegd. Nu hebt u zowel Matthias als de graaf beledigd, dat komt
u duur te staan. De graaf kan en wil u niet bereiken omdat hij ziek is en niet weet of
hij u ontvangen zal en Matthias zou misschien met u duelleren als hij maar niet
dronken was.’ De bode stopte de pijp in een meegebracht foedraal, het was met
donkerblauw fluweel gevoerd en de pijp paste er precies in. Toen de bode het foedraal
met inhoud dichtknipte, zag K. dat het ding van buiten met rood slangeleer was
bekleed, in gouden letters stond er een monogram op. Hij las duidelijk ‘SS’, maar
toen hij vragen wilde wat dat te betekenen had, was de bode verdwenen. K. merkte
nu dat iedereen in slaap was gevallen. Hij zelf was ook moe, legde zijn hoofd op de
schouder van Aline die niet wakker werd, en sliep zelf binnen de minuut. Toen de
klokken van het slot in de verte twaalf uur sloegen, werden de herbergier, zijn vrouw
en de hele groep jongens en meisjes wakker. Ze mochten ook K. wakker maken maar
hij wilde doorslapen, toen hij echter merkte
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dat...................................................................................................... (Hier ontbreken
vier pagina's)
te K. op, ‘zouden jullie dat willen, ik kon me ook al niet voorstellen dat er jeugdige
gezonde personen zijn, niet te dun en niet te dik, die níét willen vliegen.’ ‘Maar
natuurlijk!’ riepen alle jongens en meisjes uit, ‘natuurlijk willen wij dat, maar leert
u ons het dan, wij smeken u erom.’ ‘Het kan alleen op een cirkelvormige open plek
in het woud, de plek moet een doorsnee van honderd meter hebben,’ zei K. ‘Maar
zo'n plek is er!’ riep Aline verheugd uit, ‘dat noemen wij het Alpenweitje en is maar
vijf minuten lopens hiervandaan.’ Met zijn allen liepen ze er snel heen en onderweg
stelde Matthias opgewonden allerlei domme vragen. ‘Dat van die pijp neem ik u
overigens behoorlijk kwalijk, maar ik zal me wreken,’ zei hij en een sluwe glimlach
speelde daarbij om zijn lippen, ‘zowaar ik Matthias ben zal ik u te gronde richten
voor u ook maar de gelegenheid hebt gehad om het slot of Alines vader te bereiken.’
De herbergier, zijn vrouw, de jongens en de meisjes, allen heel gezond, renden nu
over het weitje. Het waren dus dertien mensenpa-

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

8
ren die zich daar vermeiden. Ze kwamen in een grote boog om K. heen staan en
vroegen of hij hun eindelijk uit wilde leggen hoe men vliegen kon. K. keek angstig
naar Matthias maar bedacht dat het geen kwaad zou kunnen wanneer deze kon vliegen
omdat hij het zelf immers al veel langer kon. ‘Trekt allen uw schoenen en sokken,
uw sandaaltjes en kousen uit,’ doceerde K. ‘Nu staan wij met de blote voeten op de
grond. De plek waar wij de grond raken als wij op een been staan, bestaat horizontaal
gezien uit een verschrikkelijk dun streepje. Denk dat streepje weg en je zweeft al
een halve centimeter boven de grond, sla nu voorzichtig je armen uit en vlieg
omhoog...’ Hij deed het voor en maakte een paar sierlijke rondjes boven de statige
eiken en beuken rond de open plek. Hij landde voorzichtig. Geduldig bleef hij een
uur lang uitleggen en merkte dat Aline de laatste was die het leerde. De herbergier
en zijn vrouw, zo dik en zwaar als ze waren, zwierden als albatrossen! Het was
prachtig om te zien, vooral bij dat heldere maanlicht. Toen K. moe was van het
uitleggen, kwamen ze allen weer om hem heen staan en Matthias zei: ‘Wij hebben
nu zo lang gevlogen, doet u het nu nog eens K., het was zo aardig om u te zien
vliegen.’ K., willende gehoor geven aan het verzoek van Matthias, concentreerde
zich en sloeg voorzichtig zijn armen uit, ten slotte fladderde hij gewoon met zijn
armen als een mus of een zwaluw, zeer snelle bewegingen maakte hij, maar kwam
niet van de grond. ‘Haha,’ lachte Matthias, Aline begon te lachen, een paar andere
jongens en ten slotte iedereen. ‘U kunt dus helemaal niet vliegen K.,’ zei Matthias,
‘misschien kon u het wel toen u het ons leerde, maar nu niet meer, wat bent u toch
een droevige sukkel. Nu bent u zó mager en nóg bent u te zwaar om zich van de
grond te verheffen.’ K. had door bergen bedolven willen worden, zo werd hij gehoond
en uitgelachen. ‘Niet kunnen vliegen of te gronde gericht zijn, dat is in principe
precies hetzelfde,’ zei Matthias, ‘let op mijn woorden K., ik zal er verder niet over
spreken.’ Daarop knoopte Matthias zijn gulp open en haalde er een gouden dwarsfluit
uit. Hier speelde hij ernstig op en iedereen danste bij die muziek. Toen dat gedaan
was, verdwenen de meisjes en de jongens, de herbergier en zijn vrouw. Aline en
Matthias huppelend en vliegend uit K.'s blikveld. Aline kwam nog even terug en zei
tegen K.: ‘Jij bent misschien K., we weten het niet. Je kon vliegen maar je kan het
niet meer. Je bent een aansteller en een leugenaar want op het slot ben je niet ontboden
en bij ons hoor je daarom ook niet want wij zijn de jeugd van het slot, ik raad je aan:
ga weer terug.’ Toen ze dat gezegd had, vloog ze als een kolibri langs de stammen
en hoog door de takken weg. Uren bleef K. op de grond zitten, besluiteloos. Hij dacht
aan een zinsbegoocheling toen hij de takken in het volle licht van de maan kaal zag
worden. Het werd waarachtig heel koud, men had hier eenzaamheid, gure wind, kale
bomen, het ging vriezen en sneeuwen. K. sjokte door de sneeuw terug naar de herberg
en het was drie uur in de nacht toen hij daar aankwam. Hij vond bij de voordeur een
bel, alle deuren zaten stevig op slot. Het lawaai van de bel, het leek wel of er vier
kerkklokken klonken, doorgalmde de hele herberg, maar alleen Aline stak haar hoofd
uit een klein raampje boven de deur. ‘De kachels staan hier roodgloeiend,’ zei ze,
‘wij liggen allemaal gezellig onder de donzen dekbedden bij onze jongens, alle
meisjes, alle jongens hebben innig plezier. Ze zijn volmaakt gelukkig, de herbergier
ligt achter de warme dikke billen van zijn vrouw in zijn eigen kamer. Waarom stoor
je ons toch? Nu ja, ga dan maar in de schuur op de zolder in het stro slapen.’ Ze sloot
het raampje en hoe K. ook riep, ze kwam niet meer te voorschijn. K. durfde geen
tweede keer te bellen, zo was hij geschrokken van het rumoer in de nacht dat hij zelf
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had veroorzaakt. Een kwartier later lag hij op de schuurzolder. Hij hield al zijn kleren
aan, maar een kille, gemene wind blies eenvoudigweg over zijn vel of hij daar naakt
lag. En hij lag uiterst ongemakkelijk, het stro prikte hem aan alle kanten en een
gelijkmatige ligplaats was niet te maken. Eenzaamheid, ongemak, koude en dat zo
dicht in de buurt van dertien paartjes die volledig van hun geluk genoten, steeds twee
mensen in een warm bed, in een eigen kamertje bij een warme kachel. K.'s adem
werd haast afgesneden door de koude. Lange tijd kon hij niet slapen, toen mompelde
hij: ‘Zo eenzaam ben ik nog nooit geweest.’ Hij snikte, maar een halfuur later viel
hij in slaap.................................................................................
■
(De rest van de tekst, zo die er ooit is geweest, ontbreekt.)
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Het schrijversleven van Franz Kafka
Een boeiende studie van Joachim Unseld

Franz Kafka. Ein Schriftstellerleben Die Geschichte seiner
Veröffentlichungen door Joachim Unseld Uitgever: Hanser Verlag, 316
p., ing. f37,50; geb. f50, - Importeur: Nilsson & Lamm
Cyrille Offermans
Was Franz Kafka (1883-1924) egocentrisch en wereldvreemd? Niet als men die
karakteristieken in hun naïeve betekenis neemt, wel als men er de kritische en
strategische dimensie in onderkent. Zo'n niet-tragische visie op Kafka, die in het
verleden is bevorderd door auteurs als Klaus Wagenbach, het duo Deleuze/Guattari
en Elias Canetti, vindt nieuwe steun in een recente studie van Joachim Unseld. Het
beeld van Kafka als de tragische en machteloze solipsist die niet eens geïnteresseerd
zou zijn in de publikatie van zijn eigen werk blijkt het produkt van mythevorming
te zijn.
In Franz Kafka. Ein Schriftstellerleben heeft Unseld nauwkeurig onderzocht hoe
Kafka stond tegenover het literaire bedrijf: de tijdschriften, de uitgevers, de lezers,
de collega-schrijvers. Daarbij brengt hij belangrijke gegevens op tafel voor de
‘definitieve’ Kafka-biografie die nog steeds niet geschreven is. Kafka blijkt in het
grootste deel van zijn schrijversleven wel degelijk geijverd te hebben voor de
publikatie van zijn werk. De periodieke desinteresse in het lot van dat werk, die
Unseld daarnaast constateert, blijkt geheel en al voor rekening te komen van de
lamlendige uitgevers op wie de schrijver was aangewezen. Het zijn die uitgevers
geweest die Kafka keer op keer in zijn literaire ambities hebben gefrustreerd, zelfheeft
hij vanaf 1912 niets liever gewild dan te kunnen leven van de pen.
Kafka's roem van nu steunt op de boeken die na zijn dood in onvoltooide staat
zijn gepubliceerd dank zij de inspanningen van Max Brod. Het is algemeen bekend
dat Brod daarmee inging tegen de door Kafka tweemaal schriftelijk geuite wil dat al
zijn ongepubliceerde werk, alle tekeningen, alle brieven en dagboeken na zijn dood
moesten worden vernietigd. Aan dat ‘testament’ - in feite is er van een testament
helemaal geen sprake - zitten echter nogal wat haken en ogen. Kafka wíst namelijk
dat Brod zijn wens niet zou honoreren; dat had deze hem lang voor zijn dood zonder
omhaal te kennen gegeven. De keuze van Brod als voltrekker van zijn laatste wil
roept alleen daarom al twijfels op. Wilde Kafka werkelijk dat al zijn manuscripten
vernietigd zouden worden? Of ging er achter die letterlijke tekst een andere intentie
schuil? Walter Benjamin schreef al in 1929 dat Brod juist door de manuscripten wel
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te publiceren zijn trouw aan Kafka had bewezen. En dat is zeker geen dialectische
schijnredenering: in het licht van Kafka's jammerlijk mislukte leven als schrijver
heeft Brod de wilsverklaring van zijn vriend doorzien als een vorm van zelfverachting
en zelfdepreciatie die - voor een deel gemeend, voor een groter deel als
overlevingsstrategie - een van de vaste thema's vormde in zijn eindeloze
correspondentie, zowel in het zakelijke als het persoonlijke deel daarvan.

Handschrift van het begin van Die Verwandlung

Zo is in de brieven aan Felice het zelfbeklag over zijn magere, ongezonde uiterlijk
niet van de lucht. Met zo'n slappeling als ik ben móét je wel ongelukkig worden! is
de teneur van dat zelfbeklag, want alle beschikbare krachten moeten voor het schrijven
gemobiliseerd worden. Daarmee hoopte Kafka het onmogelijke te bereiken: dat
Felice desondanks met hem zou willen trouwen, dat ze hem zijn behoefte aan
eenzaamheid (primaire voorwaarde voor het schrijven) zou gunnen. Tegenover zijn
uitgevers hanteerde Kafka een soortgelijke me-
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thode met betrekking tot zijn literaire werk. Dat werk aanprijzen was hem psychisch
onmogelijk, zoals hij ook in de omgang met vrienden en familie een uiterste aan
terughoudendheid en ‘onopvallendheid’ betrachtte. Zich opdringen of zelfs maar iets
vragen kon hij domweg niet. Door zijn werk nu systematisch als weinig betekenend
voor te stellen, hoopte hij de tegenspraak uit te lokken die hem de kracht en de moed
moest geven om op de ingeslagen weg door te gaan. Onzeker als hij was (gemaakt),
had hij die opbeurende woorden broodnodig. Allereerst omdat zijn verlangen om
van het schrijven zijn beroep te maken zowel voor zijn vader als voor Felice bij
voorbaat suspect was, daarenboven omdat zijn literaire werk sterk afweek van wat
er toentertijd in Praag gewaardeerd werd. Als er iemand was aan wie die
zelfverachting echter niet, althans niet in de letterlijke zin besteed was, dan was dat
Max Brod. Brod en Kafka kenden elkaar vanaf 1902, hun vriendschap dateert van
omstreeks 1907. Ofschoon Kafka al zo'n jaar of tien schreef, had hij Brod daarvan
tot die tijd onkundig gelaten. Toen die de eerste korte stukjes van Kafka las, was hij
onmiddellijk van diens genialiteit overtuigd. Zelf druk bezig met het plannen van
zijn literaire carrière vond hij het wel vreemd dat Kafka daar in het geheel niet aan
dacht. Schrijven bracht Kafka tóén nog niet in verband met een beroep, met boeken
en met lezers. Hij beschouwde het enkel als het meest geëigende middel om
opheldering over zijn bestaan te krijgen, met de pen in de hand pleegde hij
zelfonderzoek. De door Brod uitgeoefende druk om nu eindelijk eens een boek uit
te geven moet Kafka behoorlijk geïrriteerd hebben. Hij wilde in alle rust schaven en
vijlen aan zijn stukjes, ‘iets slechts definitief slecht laten mag men pas op het sterfbed’.
Eind 1912 verscheen niettemin zijn eerste (flinterdunne) boekje: Betrachtung, achttien
korte prozastukjes. Typerend voor Kafka's onzelfstandigheid in deze periode is de
reactie van de criticus die zich afvroeg of Kafka een pseudoniem was van Robert
Walser.

Schrijfstilstand
Vanaf 1912 concentreerde Kafka zich volledig op het schrijverschap. Zijn eerste
grote creatieve fase duurde van september 1912, van kort na de kennismaking met
Felice, tot januari 1913, toen het hem duidelijk was dat de poging zich voor Felice
literair waar te maken aan haar niet besteed was. Wel raakte Kafka in deze periode
zelf overtuigd van zijn literaire capaciteiten. Dat is de reden dat zijn instelling ten
opzichte van de literaire openbaarheid nu grondig veranderde. Nog tijdens het
schrijven van ‘Das Urteil’, het eerste verhaal waar hij helemaal tevreden over was
(en dat hij, kenmerkend genoeg, dan ook in één ruk geschreven had), had hij
publikatieplannen. Ook ‘Die Verwandlung’ en Der Verschollene wilde hij meteen
publiceren.
Nadat de produktie in januari 1913 abrupt was gestokt, volgde er een periode van
anderhalf jaar schrijfstilstand. Althans wat de literatuur betreft, brieven schreef hij
des te meer. Enerzijds zocht hij toenadering tot Felice, die hij andermaal van zijn
schrijfcapaciteiten trachtte te overtuigen, anderzijds - en zeker met het oog daarop probeerde hij verwoed contacten te leggen met de literaire openbaarheid. Eenzelfde
cyclus van creativiteit-schrijfstilstand-toenadering tot Felice-wil tot publiceren
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constateert Unseld vanaf augustus 1914, toen Kafka aan Der Prozess begon, tot eind
1916. Overtuigd van zijn totale mislukking als schrijver isoleerde hij zich volkomen
en schreef een hele serie geconcentreerde verhalen, in 1917 gevolgd door vele
tijdschriftpublikaties. De grote ommekeer kwam toen in datzelfde jaar de eerste
symptomen van de longtuberculose zich manifesteerden, waar hij in 1924 aan zou
sterven. Kafka begroette zijn ziekte als een bevrijding. Hij brak definitief met Felice,
ging naar zijn zus Ottla op het platteland en was relatief gelukkig. Schrijven deed
hij nagenoeg niet meer. Zo omstreeks 1920, toen ook de kortstondige verhouding
met Milena verzand was, waardeerde Kafka het schrijven lager dan het huwelijk en
het vaderschap. Vooral de dagboeknotities uit deze tijd laten daardoor aan
duidelijkheid niets te wensen over.
Een laatste, plotselinge opleving van literaire activiteiten vond begin 1922 plaats.
Eindelijk volledig gepensioneerd (vroegtijdig, vanwege zijn ziekte), dus ook voorgoed
bevrijd van het verafschuwde ‘Brotberuf’, werkte Kafka, geïsoleerd en zonder de
hoop dat zijn werk hem zou overleven, aan Das Schloss. Ofschoon hij ook in het
labyrint van die roman verdwaalde, mogelijk met opzet, had hij in september '23
eindelijk de moed om het doodse Praag te verruilen voor Berlijn, een verhuizing
waar hij zich veel van moet hebben voorgesteld. Eenmaal in Berlijn bleek hij, mede
door de snelle inflatie, echter nauwelijks rond te kunnen komen met zijn karige
pensioentje. Ziekte, honger en kou ondermijnden zijn lichaam, zijn scheppingskracht
konden ze niet breken. Helaas heeft Kafka het grootste deel van zijn produktie uit
deze laatste periode laten verbranden door Dora Diamant, zijn toenmalige
levensgezellin. Maar met romantische kunstenaarstragiek heeft dat niet veel te maken,
eerder met een ongebroken oordeelskracht: wat hij liet verbranden, voldeed niet aan
zijn strengste kwaliteitsmaatstaven. Wat daar wel aan voldeed, zijn vooral de vier
verhalen die kort na zijn dood zijn verschenen in wat misschien wel zijn beste bundel
is: Ein Hungerkünstler. Het magistrale ‘onderzoek naar het dierlijke gepiep’ in de
‘Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse’ zal Kafka ongetwijfeld mede zijn
ingegeven door de voortschrijdende strottehoofds tuberculose, die hem het spreken
uiteindelijk onmogelijk zou maken. Als Josefine heeft Kafka naar ‘de openlijke,
ondubbelzinnige, de tijden trotserende erkenning van (zijn) kunst’ verlangd, nog in
de laatste nacht voor zijn dood heeft hij aan de correctie van de drukproeven van Ein
Hungerkünstler gewerkt.

Leuren
Van meet af aan heeft er een kloof bestaan tussen de bewonderende reacties op zijn
werk van collegaschrijvers (Musil, Werfel, Rilke, Tucholsky) en de desinteresse en
het wanbegrip van de kant van de uitgevers. Met ‘Die Verwandlung’ - ik beperk me
tot dat ene geval - heeft Kafka op beschamende wijze moeten leuren om het
gepubliceerd te krijgen. Kurt Wolff, die het altijd zo heeft voorgesteld alsof hij de
ontdekker en de stimulerende mentor van Kafka is geweest, liet ondanks eerdere
afspraken en toezeggingen nooit iets van zich horen. S. Fischer, tot wie Kafka zich
vervolgens wendde, liet via Musil weten dat het verhaal te lang was voor de ‘Neue
Rundschau’, of de schrijver maar zo vriendelijk wilde zijn, zijn werkstuk met eenderde
in te korten. Wat de schrijver uiteraard gedecideerd weigerde. Pas een jaar later deed
hij zijn derde poging ‘Die Verwandlung’ gedrukt te krijgen, maar ook René Schickele
van het toonaangegevende expressionistische tijdschrift ‘Die Weissen Blätter’ (van
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de uitgeverij Kurt Wolff) kwam met inkortingsvoorstellen. Nadat Kafka ook nu weer
geweigerd had in zijn verhaal te snoeien, kreeg hij een tijdje later een exemplaar van
‘Die Weissen Blätter’ toegestuurd mét ‘Die Verwandlung’. Tot zijn ergernis had
men de drukproeven zeer slordig gecorrigeerd, de tekst wemelde van de fouten. En
tot zijn verbazing kreeg hij met dezelfde post de zonder zijn toestemming gemaakte
drukproeven voor een boekuitgaafje van het verhaal. Hoewel Kafka al jaren eerder
te kennen had gegeven dat hij ‘Die Verwandlung’ samen met ‘Der Heizer’ en ‘Das
Urteil’ in één boek wilde hebben, verzette hij zich niet tegen dit plotselinge initiatief
van Wolff. Was diens literaire waardering van Kafka dan ineens veranderd?
Geenszins. Bovendien was hij bot en hautain genoeg hem dat te laten merken: die
publikaties pasten domweg in de commerciële strategie van de uitgeverij.
Zoals bekend bleef dat commerciële succes uit. Kafka's boeken zijn bij zijn leven
en ook nog de nodige tijd daarna zeer slecht verkocht. De achthonderd exemplaren
van zijn debuutbundel (Betrachtung) waren na twaalf jaar niet eens uitverkocht. Na
Kafka's dood heeft Brod van de ene uitgever naar de andere moeten lopen om de
grote onvoltooide romans uitgegeven te krijgen. Gelezen werd Kafka pas na de
Tweede Wereldoorlog. En nu, bijna zestig jaar na zijn dood en precies honderd jaar
na zijn geboorte, is Fischer dan eindelijk begonnen met het inlossen van een oude
schuld tegenover de schrijver: de kritische uitgave van zijn op veertien delen geplande
verzameld werk.
Eind vorig jaar is de serie geopend met Das Schloss, naar het handschrift uitgegeven
door Malcolm Pasley. Het boek weerlegt alle kritiek op Brod, als zou die eigenmachtig
met de manuscripten van Kafka zijn omgesprongen. Het verschil met Brods editie
ligt vooral in een afwijkende interpunctie, die Kafka's oorspronkelijke zinnen langer
en beweeglijker maakt. Jammer is het wel dat de erfgenamen van Brod het manuscript
van Der Prozess en een grote hoeveelheid brieven nog steeds niet voor publikatie
willen vrijgeven, te meer omdat de kritiek zich juist toespitst op Brods uitgave van
Der Prozess. Die zou zijn aangepast aan zijn eigen theologiserende visie op het werk
van Kafka. Jammer is het verder dat wie naast het prachtig uitgegeven Schloss ook
het apparaatdeel met alle varianten alsmede het commentaar van Pasley wil hebben,
wel diep in de buidel moet (kunnen) tasten, samen kosten de twee boeken meer dan
tweehonderd gulden. Gelukkig is de roman ook afzonderlijk, voor ruim vijftig gulden
te krijgen. Het Kafka-jaar is goed begonnen!
■
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Felice, Milena, Ottla, Grete en Dora Diamant
Kafka's permanente wankelmoedigheid

Ger Witteveen
Kort voor zijn dood verzocht Franz Kafka zijn vriend Max Brod alles wat er maar
in zijn nalatenschap aan dagboeken, manuscripten, onvoltooide romans, brieven en
aantekeningen te vinden was, ongelezen te verbranden. Brod, die sinds 1905 met
Kafka bevriend was en hem in al die jaren had gesteund, geadviseerd, aangemoedigd
en bewonderd, is hem op het laatst ongehoorzaam geweest. Hij weigerde.
Of het nu inderdaad Kafka's overtuigende wens is geweest, zijn werk te laten
vernietigen, is moeilijk vast te stellen. Volgens Herman Verhaar kun je je moeilijk
aan de indruk onttrekken, dat Kafka graag in zulke situaties met zijn werk koketteerde.
Tijdens zijn leven had hij veel van zijn werk zelf vernietigd, maar waarom de rest
juist door Brod zou moeten worden verbrand, wiens antwoord Kafka wel zou moeten
weten, lijkt één van de vele paradoxen in zijn leven. Of wilde Kafka nog een laatste
bevestiging van Brods bewondering voor zijn werk? Maar zelfs al had Brod het
verzoek ingewilligd en het nageslacht geen of bijna geen weet van de figuur Kafka
gehad, aan de brieven aan Felice Bauer had hij niet kunnen komen. Die waren in
haar bezit en ze deed ze pas jaren later, toen ze in het midden van de jaren dertig uit
Duitsland emigreerde, via een advocaat (en ook nog met medewerking van Max
Brod) de uitgeverij Schocken toekomen, die van deze brieven uit de periode
1912-1917 in 1955 een uitgave verzorgde. In 1976 gaf de uitgeverij Fischer de brieven
in een dikke pil uit, waarin Kafka's ongeveer vijfhonderd brieven aan Felice en de
tientallen aan haar vriendin Grete Bloch ongekort werden opgenomen; een boek, dat
de lezer niet zonder gevoel van schaamte, ja zelfs voyeurisme leest.
Kafka leerde Felice Bauer, die uit Berlijn kwam, kennen op een avond in 1912 ten
huize van Max Brod, waar hij was uitgenodigd enkele verhalen uit zijn werk te komen
voorlezen. Een week later schreef hij in zijn dagboek over haar:: ‘Knochiges Gesicht,
das seine Leere offen trug. Freier Hals, überworfene Bluse. Sah ganz häuslich
angezogen aus. (...) Fast zerbrochene Nase. Blondes, etwas steifes reizloses Haar,
starkes Kinn. Während ich mich setzte, sah ich sie zum ersten Mal genauer an, als
ich sass, hatte ich schon ein unerschütterliches Urteil.’ Er is vaak beweerd dat Kafka
een slecht geheugen had. Deze dagboeknotitie, een week na de ontmoeting, bewijst
wel het tegendeel.
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Een maand later, eind september, schrijft Kafka haar zijn eerste brief. Felice schrijft
een kort briefje terug en zwijgt daarna wekenlang. Via haar familie probeert Kafka
het opnieuw en in oktober begint één van de merkwaardigste, taaiste en tegelijk
ontroerendste briefwisselingen uit de Duitse literatuurgeschiedenis, wat later Kafka's
‘Kampf um Felice’ genoemd is, een strijd, die vijf jaar heeft geduurd en die Kafka
zou verliezen, wat hij van tevoren heeft geweten en waarschijnlijk ook heeft gewild.

Brievenbombardement
Vanaf de eerste brieven blijkt Kafka's ambivalente houding tegenover Felice en een
eventueel huwelijk vat hij een keer samen met de woorden: ‘Ohne sie kann ich nicht
leben und mit ihr auch nicht.’ Hij schrijft, van haar te houden, haar te aanbidden
(acht weken na aanvang van de correspondentie krijgt hij voor het eerst het woordje
‘Liebste’ uit zijn pen), alle hulp en heil wat betreft de contacten naar de buitenwereld
van haar te verwachten; en tegelijk blijft zijn ‘unerschütterliches Urteil’ recht overeind
staan. Hij schrijft haar ook over zijn levenswijze, hun al te grote karakterverschillen,
over zijn ‘jämmerliches Wesen’, zijn verlangen naar eenzaamheid, zijn angst voor
intimiteit, zijn zwakke gezondheid, zijn schamele inkomen en vooral over het
schrijven, waarvan hij zich nooit zou kunnen losmaken en dat een huwelijk altijd in
de weg zou staan. Zijn enige bestaansreden noemt hij de literatuur, die hem alleen
een gevoel van geluk schenkt. Kafka: La litérature, c'est moi.

Kafka met Felice Bauer, zomer 1917

Begrijpelijk dat Felice na verloop van tijd onzeker wordt en niet meer weet wat
te denken van deze absurde versieringskunst door middel van een
brievenbombardement. Kafka schreef haar soms twee à drie brieven per dag en raakte
in paniek, als ze niet snel genoeg antwoordde. De ene keer schrijft hij over hun
verhouding als ‘eine Mischung von Glück und Unglück’ en de keer daarop maakt
hij haar het hof met de gouden zin: ‘Ich kann nicht glauben, dass in irgend einem
Märchen um irgendeine Frau mehr gekämpft ist als um Dich in mir.’ De verhouding
wordt ten slotte verbroken, maar na een korte wapenstilstand gaat zij verder.
Door bemiddeling van Felices vriendin Grete Bloch reisde Kafka eind 1913 naar
Berlijn voor een gesprek met Felice. Zonder succes. Aan trouwen dacht ze niet.
Schrijven wilde ze nog wel. Begin februari reist Kafka opnieuw naar Berlijn en doet
haar een huwelijksaanzoek.
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Hij vertelt haar vastbesloten te zijn zijn werk op te geven, met zijn ouderlijk huis en
Praag te breken (met beide had hij een haat-liefde verhouding) en haar te trouwen.
Hij schrijft een brief aan Felices vader vol ‘selbstquälerei’, vol grondeloze eerlijkheid
over zijn liefde tot Felice en de onmogelijkheid haar te trouwen, vanwege zijn
schrijverschap. Die vader zal op zijn minst een vies gezicht getrokken hebben. In
1914 stemt Felice onverwacht met een verbintenis in en in april verloven Kafka en
Felice zich in aanwezigheid van onder anderen Kafka's lievelingszuster Ottla en zijn
vader, die misschien voor het eerst trots op zijn zoon is geweest. Volgens Kafka zou
Felice zich aan hem gebonden hebben met de gedachte ‘es ist unmöglich, aber ich
will es doch’. In zijn dagboek schrijft hij, de verlovingsceremonie als een foltering
te hebben gevoeld en zich zelf ‘wie ein Verbrecher gebunden’.
In juli 1914, in het hotel ‘Askanischer Hof’, door Kafka een ‘Gerichtshof’ genoemd,
wordt de verloving verbroken (de Duitsers hebben daar het mooie woord ‘Entlobung’
voor). De reden voor deze ‘Entlobung’ zijn in twee dagboeknotities van Kafka te
vinden; de eerste is van 21 juni 1913, dus een jaar vóór de verloving, waarin Kafka
de pro's en contra's van een huwelijk tegen elkaar afweegt. Er blijkt maar één argument
vóór te zijn, namelijk de onmogelijkheid het leven alleen te dragen, een huwelijk
met Felice zou zijn bestaan meer weerstandsvermogen geven. De andere argumenten,
zes in getal, zijn allemaal tegen een huwelijk: zijn angst, een huwelijk aan te gaan,
de wil tot alleen-zijn, dat wat hij tot nu toe gepresteerd heeft is het resultaat van zijn
solitaire leven; zijn haat tegen alles wat niet met literatuur te maken heeft, de
onmogelijkheid om, eenmaal getrouwd, zijn baan als ambtenaar bij de
arbeiders-ongevallenverzekering nog op te geven.
De tweede dagboekaantekening is van maart 1914, in de vorm van een dialoog à
la de Heidelberger catechismus, zo scherp, zo niets ontziend dat de koude rillingen
over je rug lopen. Weet je zeker, dat je haar niet kunt trouwen? Je hebt toch altijd
een huwelijk gewild? Waarom geef je alle hoop op? Wat wil je nu gaan doen, waar
kies je voor?: De antwoorden zijn na te lezen in zijn dagboek, pagina 228-230 van
de Fischer-uitgave.
Hij kiest voor het isolement, de gewenste eenzaamheid, en begint weer iets
regelmatiger te schrijven. Hij schrijft aan de roman ‘Der Prozess’ en de verhalen
‘Der Verschollene’ en ‘In der Strafkolonie’. In zijn dagboek staat: ‘Der Sinn für die
Darstellung meines traumhaften inneren Lebens hat alles ins Nebensächliche gerückt.’
Met Grete Bloch onderhoudt hij in deze periode een intensieve correspondentie en
door haar wordt hij opnieuw uit zijn isolement gehaald. Het weerzien met Felice
vindt al plaats op 23/24 januari 1915. In mei van dat jaar brengen ze samen de
pinksterdagen door, in juni verblijven ze te Karlsbad. Felice stelt eisen, Kafka geeft
langzaam aan steeds meer toe. In 1916 zijn ze samen in Marienbad en hebben daar
hun eerste seksuele contact, wat niet goed bevallen schijnt te zijn, getuige Kafka's
opgeluchte(?) verzuchting: ‘Die Mühsal des Zusammenlebens’. Aan Max Brod
schrijft hij daarentegen: Jetzt ist es anders und gut. Unser Vertrag ist in Kürze: Kurz
nach Kriegende heiraten, in einem Berliner Vorort zwei, drei Zimmer nehmen’ (...)
F. wird weiter arbeiten und ich, nun ich, das kann ich noch nicht sagen’.
Zeggen misschien niet, maar weten wel. De weg verloopt via dezelfde twijfels,
dezelfde angst, hetzelfde paradoxale gedrag als voorheen en nu zo: Kafka schrijft
over zijn gekwelde gemoed, over de tegenstelling tussen ‘Reinbleiben’ en
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‘Verheiratetsein’, en stelt lange vergelijkingen op met de levens van door hem zo
bewonderde schrijver als Flaubert, Kierkegaard en Grillparzer.

Tuberculose
Na de verloving worden kamers gehuurd, meubels gekocht en Kafka vraagt een
visum voor Hongarije aan, doel van de verlovingsreis, waar ze Felices zuster zullen
bezoeken. Aan zijn uitgever Kurt Wolff in Leipzig schrijft Kafka, zijn schrijverschap
te willen opgeven en het vaste voornemen te hebben om te trouwen. Een paar dagen
na de terugkeer uit Hongarije spuwt Kafka bloed op; er wordt tbc geconstateerd. In
december verklaart hij Felice dat een huwelijk voor altijd is uitgesloten. Zij reist
terug naar Berlijn, hij blijft in Praag achter, ‘ohne Haltung, fassungslos’ (Max Brod).
Getwijfeld heeft hij overigens niet meer. Het definitieve einde van een vijf jaar
durende strijd voor en tegen een huwelijk. In zijn dagboek schrijft Kafka: ‘Falls ich
in nächster Zeit sterben oder gänzlich lebensunfähig werden sollte, (...) so darf ich
sagen, dass ich mich selbst zerrissen habe. (...) Die Welt F. ist ihr Repräsentant und mein Ich zerreissen in unlösbarem Widerstreit meinen Körper’.
Wat moet dit nu allemaal? Was het alleen maar de angst, zijn schrijverschap te
moeten opgeven, of was hij echt opgelucht, de verhouding te kunnen verbreken, toen
hij zeker wist tbc te hebben?
Zoveel is zeker: zijn brieven en dagboeken bewijzen dat hij Felice alleen van een
afstand kon liefhebben; hij had haar alleen als ‘penfriend’ nodig, niet haar lijfelijke
aanwezigheid, alleen haar brieven. Nu heeft Kafka buiten Felice Bauer nog met
andere vrouwen een relatie gehad, vaak intensiever, lichamelijker, zo men wil; de
naam Grete Bloch is al gevallen, maar zij was niet de enige. En hoewel er over deze
verhoudingen vaak minder bekend is, zijn ze allemaal op zijn zachtst gezegd uiterst
problematisch geweest.
Helmut Binder zegt in zijn enkele jaren geleden verschenen Kafka-Handbuch, dat
Kafka in 1916, tijdens een flauwe periode met Felice, met tenminste zes vrouwen
contacten heeft gehad; en dat hij met hun geen diepgravende discussies heeft gehad
over de rozenbottelteelt aan het Tanganjikameer, hoeft geen betoog. Later heeft hij
deze vluchtige verhoudingen als ‘unrein’ en ‘Verirrungen’ afgedaan en er met geen
woord meer over gerept.
In 1913 heeft hij een korte, enkele dagen durende relatie gehad met een
achttienjarige Zwitserse, wier naam hij in zijn dagboek tot de initialen G.W. afkortte
en over wie hij nadien ook nooit iets heeft losgelaten.
In 1918 ontmoette Kafka de Tsjechische Julie Wohryzek, dochter van een
schoenmaker en koster van een synagoge in een Praagse voorstad. Hij verloofde zich
met haar en verbrak de verloving volgens hetzelfde patroon als indertijd met Felice.
Lange tijd is er over deze verhouding zo goed als niets bekend geweest, tot er een
brief gevonden werd, die Kafka kort na de verloving aan Julie's zuster schreef (zie
Wagenbach) en waarin exact dezelfde problemen beschreven staan als in de brieven
aan Felice. Beide overigens vrouwen met weinig verstand van en interesse voor
literatuur in het algemeen en voor die van Kafka al helemaal niet. Dan is er de legende
die Greta Bloch de wereld instuurde. Zij zou in 1916, dus tussen de beide verlovingen
met Felice in, van Kafka een kind hebben gehad, dat hij nooit heeft gekend of het
bestaan ervan heeft vermoed, en dat op zevenjarige leeftijd, in 1923, één jaar voor
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Kafka's dood, zou zijn gestorven. Een verhaal, dat door de ‘Forschung’ nooit serieus
is genomen.

Vuurspuwende berg
Over Milena Jesenska en Dora Diamant is meer bekend. De eerste, twaalf jaar jonger,
getrouwd, bohémienne, die enkele werken van hem in het Tsjechisch vertaalde,
ontmoette hij in 1920. Deze vuurspuwende berg van hartstochten heeft hem, volgens
haar eigen woorden, de liefde geleerd en hem binnen vier dagen van zijn angsten
afgeholpen. Dat hij in ieder geval een groot vertrouwen in haar heeft gehad, blijkt
wel uit het feit dat hij haar enkele manuscripten en zijn complete dagboeken gaf, wat
zeer ongebruikelijk voor hem was; waarschijnlijk is, dat zij één van de weinige
mensen - zo niet de enige in zijn leven - is geweest die hem begreep. Door middel
van Dora Diamant, een zwoelig, vleselijk type, gelukte het hem Praag definitief te
verlaten om zich, eind september 1923, samen met haar in Berlijn te vestigen en het
laatste halfjaar van zijn leven samen te leven.
Tenslotte is er zijn zuster Ottla, met wie Kafka waarschijnlijk niet alleen een
familiaire band onderhield. Met haar heeft hij, zo schrijft hij, als man en vrouw onder
één dak geleefd.
Tegenover deze drie vrouwen heeft hij nooit het argument van het schrijven of
tbc laten gelden; met Milena heeft hij om het laatste zelfs gelachen en zijn ziekte als
een doodordinaire verkoudheid beschouwd. Weliswaar is het met Milena of Dora
nooit tot een huwelijk gekomen, maar dat zal eerder zijn geweest, omdat hij voor de
veeleisende en overrompelende liefde van de eerste zal zijn teruggeschrokken, en
met Dora had het toch geen zin meer. Het is duidelijk dat Kafka voor het huwelijk
niet deugde.
■
Ger Witteveen is leraar Duits
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Wat is die geheimzinnige gave toch?
Luidruchtige getuigenis in Ida Gerhardts poëzie
De zomen van het licht door Ida Gerhardt Uitgever: Athenaeum-Polak
& Van Gennep, 95 p., f35,Rob Schouten
Nadat in 1980, onder de slagschaduw van de haar toegekende P.C. Hooftprijs, de
Verzamelde Gedichten van Ida Gerhardt verschenen, publiceerde deze dichteres
inmiddels alweer twee bundels, Dolen en dromen in 1980 en De zomen van het licht
dit jaar. Over die voorlaatste bundel is door de kritiek niet overmatig veel geschreven
en wellicht komt dat omdat hij de meeste critici niet erg beviel. Met de P.C. Hooftprijs
nog in hun achterhoofd achtten ze het daarom wellicht beter om te zwijgen. Je stuurt
iemand die gisteren nog een enorme ruiker heeft gehad nu eenmaal de dag daarop
geen doos met poep.
Dolen en dromen is een lang gedicht waarin de dichteres door Zutphen dwaalt, half
en half achter een jongetje aan dat, zonder het zelf te weten, als een soort gids dienst
doet. De tocht is er een van kleine openbaringen, meest mystiek van aard, waarin
het tijdgebonden karakter van de stad, van het jongetje, van nog enkele stadsgenoten,
een tijdeloze dimensie krijgt. Ida Gerhardt beëindigt haar droomachtige ommegang
met de woorden: ‘Ik ben al duizend jaren’, om te bekrachtigen dat het niet om de
ervaring van één moment gaat. Aan diverse aspecten van Dolen en dromen doe ik
met deze minuscule samenvatting geen recht. Hoofdzaak is echter dat het gedicht
vanuit een sterk persoonlijke ervaring geschreven is en dat Ida Gerhardt er niet echt
in slaagt haar gevoel van eventjes midden in de wereld te zijn en tegelijkertijd deel
uit te maken van de kosmos op de lezer over te brengen. De regel ‘en zij, wat weten
zij/nu godsterwereld van een dichterschap’, bedoeld voor haar vrienden, illustreert
deze vergeefsheid enigszins.
Ook in De zomen van het licht staat het grote dichterschap zelf centraal. Je kunt
over deze bundel minstens twee soorten recensies schrijven, een sympathiserende
waarin vastgesteld wordt dat Ida Gerhardt de erfenis van een zekere periode in onze
poëzie, ongeveer lopend van Leopold tot Geerten Gossaert, zonder geknoei in het
testament heeft weten te bewaren, en een afkeurende waarin je constateert dat zowel
het taalgebruik als de inhoud van haar verzen al vóór de Tweede Wereldoorlog sterk
verouderd zouden hebben geklonken (Ida Gerhardt debuteerde in 1940). In het laatste
geval zou de recensent dan wel moedwillig een aantal verzen onbesproken laten,
waaronder bij voorbeeld het fraaie eerste, ‘Grensgebied I’, dat heel simpel en
onopgesmukt de vroege ochtend van een dag contrasteert met de levensavond van
de dichteres en het zakelijke tellen van de melkboer met haar tellen van de jaren. Ik
schrijf het hier over omdat het een belangrijke kant van Ida Gerhardts dichterschap
vertegenwoordigt:
Nog nevelig in de tuin. 't Is net half zes.
Ik hoor de melkboer, bezig bij het hek,
de flessen wisselen in het flessenrek.
‘Morgen, Mevrouw’, zegt hij: ‘'t is anders fris.’
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Dan denkt hij na, en bij een zaklantaarn
telt hij de posten op; het saldo klopt.
Alvorens hij weer wegrijdt merkt hij op
dat er alweer een r. is in de maand.
Ik neem het rek en berg het wisselgeld;
't is altijd goed, ik ga het maar niet na.
Toch onbegrijpelijk dat ik nog besta:
ik word straks zesenzeventig, welgeteld.

Laconieke toon
Ida Gerhardt kan nog steeds gedichten schrijven van een grote aanschouwelijkheid,
waarin ze nuchter en nauwlettend gebeurtenissen in het leven registreert die weliswaar
een diepere betekenis kunnen hebben, maar die diepere betekenis niet nadrukkelijk
verkondigen. Realistische visie en laconieke toon zijn de voornaamste eigenschappen
van deze poëzie.
Maar Ida Gerhardt schrijft ook poëzie die zó ouderwets van taalgebruik is en zo
hoog van de diepzinnige toren blaast, dat de hedendaagse lezer het gevoel moet
krijgen dat hij in het laatste stadium van wereldvreemdheid is beland. Met deze soort
poëzie is negentig procent van De zomen van het licht gevuld en dat stemt tot
nadenken.
Om met het taalgebruik te beginnen. Het gedicht ‘Het afscheid’ begint met de
woorden ‘Nu zwaarder wordt der jaren last’. Binnen zes woorden een ouderwetse
inversie en een volledig in onbruik geraakte (tenzij door ironici gebezigd) latinistische
genitief! Het klinkt misschien wat simpel, maar zo kun je een gedicht toch niet meer
beginnen! Zo maak je de taal tot een instituut waar volstrekt geen schot in zit. Het
is dat wij zo'n taalgevoelig volk zijn, anders zouden we bij regels als ‘daar mij bij
voortduring bericht gewordt’ of woorden als ‘dauwbewaasd’, ‘voetelings’, ‘stee en
erf’ naar een woordenboek uit de negentiende eeuw moeten grijpen om erachter te
komen wat de dichteres precies bedoelt. Ik zeg niet dat het niet mooi kan klinken:
Schubert is ook mooi en toch is het goed dat er zo niet meer wordt gecomponeerd,
en Bach is ook mooi en het is goed dat Schubert niet meer zo schreef als Bach, want
anders hadden we Schubert niet herkend.
Goed, over het archaïsche taalgebruik in veel van Ida Gerhardts verzen is al lang
en door velen gelamenteerd en het enige dat je er nog van kunt zeggen is dat het niet
heeft geholpen.
Wie enigszins op de hoogte is met de poëtica van deze dichteres, zal ook daarin
weinig ontwikkeling aantreffen. Nog steeds is het gedicht in haar opvatting een
geheimzinnige gave, die pas in laatste instantie van de dichteres zelf afkomstig is:
‘Gij weet: zij zijn niet van mijn hand.’ en in ‘Eroos ter ere’ (Eroos natuurlijk, niet
Eros) wordt het vers vergeleken met een in de steigers staande Domtoren, omringd
door metselaars: ‘Diep in gedachten liet / hij toe dat hij rondom / met werkvolk was
bezet / tot op de transen: mits / aan hém bleef het gezag.’ De dichteres is een zieneres
die ‘geen sterveling weet van wie’
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haar opdracht en haar inzicht in het hogere ontvangt: ‘Ik povere, ik heb een hoog
geschenk verkregen’. Het klinkt allemaal zeer calvinistisch en hiëratisch, vol
opgelegde bescheidenheid, zelftucht en roeping. Natuurlijk, op zich zelf is daar niets
tegen, maar het irriteert wel dat er zoveel over gepraat wordt. Het kan zeer
onvruchtbaar zijn om dat waar je vruchten van verwacht zelf tot vrucht te maken. Er
zit ook een tegenspraak in de ‘innerlijke aristocratie en stilte’, zoals Gerrit Komrij
Ida Gerhardts levenshouding eens omschreef (‘rijk in mijn werk, in stilte
teruggetrokken’ schrijft Ida Gerhardt zelf) en de betrekkelijke luidruchtigheid,
waarmee daar telkens opnieuw van getuigd moet worden.

Boeotiërs?
En wat ís nu precies die belangrijke boodschap die de dichteres voor de lezer heeft?
Dat in de natuur tekens te vinden zijn die op een hogere eenheid wijzen? Dat het
eeuwige, kosmische belangrijker is dan het tijdelijke, chaotische? Dat het gedicht,
een wonderbaarlijke, onbegrijpelijke gave, die eenheid weerspiegelt? Dat in het
moderne leven oude, geheiligde waarden met voeten getreden worden (in het gedicht
‘Anno 1982’ wordt nota bene een aborterende arts een ‘clean shaven barbaar’
genoemd, ‘het zij u gezegd’)? Voor het grootste deel is dat allemaal onversneden
symbolisme, maar het klinkt onderhand wel bijzonder dogmatisch en onfilosofisch.
En dat is wat je ten slotte écht tegen deze kant van Ida Gerhardts poëzie kunt hebben,
dat de wijsgerige diepgang erin uit het jaar nul stamt en weinig meer voorstelt dan
de kanseltaal die de dichteres rond de eeuwwisseling al over ons hebben uitgegoten.
Het gedicht ‘Toen Holland antwoord gaf’, dat begint met de regels ‘Dat mij dit nog
gewerd: van mijn werk de late erkenning’ bevat dan ook een vooronderstelling,
waarbij ik wenste Cubaan te zijn of Monegask.
En wat ervan gezegd wordt of geschreven
schendt met zijn gissingen de eenzaamheid
van de verborgene, wiens identiteit
de eeuwen door onkenbaar is gebleven.

schrijft Ida Gerhardt over het interpreteren van (haar) poëzie. En daar staat de criticus
dan, die al het licht en water in haar werk heeft onderzocht, alle symboliek tot op de
bodem uitgevloeid, alles voor niets! Niettemin is achter in De zomen van het licht
weer een lange lijst aantekeningen opgenomen, waarmee de lezer wordt gestimuleerd
om het wél te begrijpen, al kan dat dus eigenlijk niet. Zo kom je te weten dat met
‘hem’ in de regel ‘En het wás of wij daarginds hem zagen’ Socrates is bedoeld en
met ‘U drieën’ in ‘Bij een familieportret’ Ida Gerhardt en haar zusters. Waarom kun
je dat dan niet uit het gedicht zélf halen, vraag ik mij af, als ‘aan hém bleef het gezag’?
Soms ook ontgaat mij de zin van een aantekening. Zo wordt in het gedicht
‘Cycladenvaart’ met het woord ‘Gehuifde wagens’ in ‘Gehuifde wagens zijn de
schepen van de wegen’ naar de Odyssee verwezen. Ga je vervolgens na welke
wonderlijk geïnspireerde regel op de aangewezen plaats staat, dan lees je: ‘En de
bedienden zullen een wagen voor je klaarmaken, een hoge, met stevige wielen, met
een overhuifd bovenstel’. Een huifkar dus, precies zoals je die in het woordenboek
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kunt vinden of in de voortrekkersverhalen over Piet Retief. Wat Ida Gerhardts
huifkarren door de verwijzing naar Homerus zo bijzonder maakt, blijft in het
ongewisse. Ook informatie als die over de eenhoorn ‘De eenhoorn is een fabelwezen
(vgl. de vogel Phoenix), een zeldzaam en prachtig wonderdier (...) Zie ook A. Roland
Holst, Verzameld werk’ et cetera is aan niemand besteed. Wie denkt de dichteres
eigenlijk voor zich te hebben, als ze haar poëzie schrijft? Ongeletterden? Boeotiërs
(bewoners van Boeotië, een landschap in het oude Griekenland: de Boeotiërs golden
als ruw en onvatbaar voor beschaving)?

Ida Gerhardt

Er staan te veel gedichten in De zomen van het licht die wat betreft taalgebruik,
achterliggende filosofie en leraarachtigheid retorisch en ouderwets mogen heten.
Maar tóch is er zo'n eerste gedicht en zijn er nog wat gedichten, die bij een paar
mogelijke bezwaren tegen het taalgebruik, onaantastbaar blijven voor kritiek. Zo'n
gedicht is ook ‘Ultima Thule’:
Dit is hun eiland. Zij zijn autochthoon;
in zwarte lompen en met zwarte voeten.
Ik denk, mijns ondanks, wél bij het ontmoeten
aan wat zich op hen vestigde metter. woon.
Hun kinderen zijn traag van taal en spel,
en lijken halfweg in de grond gezonken;
een soort kobolden, laag van kruis en schonken.
Hun taak is water halen uit de wel,
een mijl van het schamele gehucht vandaan.
Het meeste grijpen mij de ouderen aan:
met okeren gelaat en okeren handen;
door jicht gebroken tot de vreemdste standen,
een Zadkine als zij trachten op te staan.

‘Met het aanschouwelijke beeld is de criticus niet zo gemakkelijk zand in de ogen
te strooien,’ schreef Vestdijk eens, overigens naar aanleiding van Ida Gerhardts Het
levende monogram. Maar hier is geen sprake van zand. Zowel qua beeldals qua
taalplastiek schildert Ida Gerhardt in het knoestige, nevelige volk, ver van de
bewoonde wereld, op een ongeëvenaarde wijze de aanvangsstaat van de mens. Wie
een dergelijk gaaf gedicht schrijft, mag van mij honderd andere, mij irriterende verzen
schrijven. Maar de dubbelzijdigheid van Ida Gerhardts poëzie blijft wel een
raadselachtig fenomeen, dat je eerder doet verlangen naar een bloemlezing van haar
werk dan naar nog meer Verzamelde gedichten.
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Het Indische leven van Toen Vroeger
Rob Nieuwenhuys: foto's, heimwee en zorgvuldige aandacht
Hans Vervoort
Elk jaar geven VN-recensenten aan wat zij de beste boeken van het jaar gevonden
hebben. Voor mij is dat altijd een overzicht van de leesachterstand die ik weer
opgelopen heb, al troost ik me zelf met de gedachte dat er ongetwijfeld enkele
verzonnen titels tussen zitten (zoals ik zelf vroeger ook wel deed als mij om zo'n
lijstje gevraagd werd). In het overzicht van eind 1982 was er één voor mij gunstige
uitzondering. Jeroen Brouwers prees Rob Nieuwenhuys om zijn foto-documentaires
Tempo doeloe, Baren en oudgasten en het nu nieuwe Komen en blijven, en droeg
hem en passant voor als kandidaat voor de P.C. Hooftprijs.
Geen slecht idee, want de nu vierenzeventigjarige Rob Nieuwenhuys heeft niet alleen
zelf mooie dingen gemaakt, maar is ook de belangrijkste oorzaak dat de
‘Nederlands(ch)-Indische bellettrie’ een plaats heeft gekregen in de Nederlandse
literatuur. Dat is een hele prestatie, want Indische mensen staan er niet om bekend
dat zij kordaat een vooraanstaande plaats opeisen en Rob Nieuwenhuys is ook in dat
opzicht erg Indisch. Blijvend enthousiasme en een lang en produktief leven wil echter
ook wel eens helpen, zoals in dit geval.
In het onlangs verschenen vijfentwintigste en laatste deel van de
Engelbewaarderreeks, geheel aan leven en werk van Rob Nieuwenhuys gewijd, staat
een waslijst van bloemlezingen, essays, inleidingen en tijdschriftartikelen die hij in
de loop van de jaren gepubliceerd heeft, meestal over de Indische bellettrie. Daarbij
kan gevoegd worden zijn omvangrijke literair-historische overzicht de Oost-Indische
Spiegel, zijn verhalend proza in Vergeelde portretten en Een beetje oorlog en zijn
fotodocumentaires Tempo doeloe, Baren en oudgasten en Komen en blijven. Bij
elkaar is dat een moeilijk te negeren oeuvre. Want Nieuwenhuys vooral boeit, zijn
de gevolgen van de kolonisatie, de wisselwerking tussen de Indonesische levenswijze
en die van de belanda's (Europeanen), de tussenvorm die daardoor ontstond en de
tussengroep van Indo's die eruit voortkwam.

Rob Nieuwenhuys, tekening Siegfried Woldhek
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Hij verklaart veel maar verontschuldigt niets en die begrijpende maar kritische
instelling geeft hem een heel speciale plaats tussen de heimweegroep en degenen die
de koloniale periode afdoen als een zwarte bladzij in de Nederlandse geschiedenis.
Nederlandsch-Indië is een naam die voor de meeste Nederlanders anno 1983 een
bijklank zal hebben van koloniale overheersing, uitbuiting en kneveling, iets om snel
te vergeten. Eigenlijk had het nooit mogen gebeuren. Formeel is dat een juist oordeel,
maar het is niet fair om huidige ethische normen met terugwerkende kracht toe te
passen op wat enkele eeuwen geleden gebeurde. Er valt ook lang te discussiëren over
de vraag wat voor de bevolking het ergste was, de Nederlandse heerschappij of die
van hun eigen vorsten. De Max Havelaar van Multatuli is (los van de literaire
kwaliteiten) nog steeds de basis van een diepgaande controverse op dat punt. Had
Douwes Dekker gelijk toen hij zijn Europese normen van wat wel en niet kon wilde
opleggen aan de inheemse machthebber? Of was hij het prototype van de
buitenstaander-bemoeial met véél te weinig begrip voor de inheemse adat en de
positie van de regent, die aan zijn verplichtingen alleen kon voldoen als hij zijn
onderdanen uitbuitte?

Het werk van Rob Nieuwenhuys
- Rob Nieuwenhuys, leven tussen twee vaderlanden. Deel 25 van de
Engelbewaarderreeks, 1982, f15,- Vergeelde portretten, door Breton de Nijs (ps. van R. Nieuwenhuys),
Querido 1954 (6e druk 1973, herdruk op komst) f9,90, verschijnt in april.
- Tempo doeloe, door Breton de Nijs, Querido 1961, 2e druk 1973, niet meer
leverbaar.
- Oost-Indische spiegel, door R. Nieuwenhuys, Querido 1972, 3e bijgewerkte
druk 1978, f103,-.
- Een beetje oorlog, door R. Nieuwenhuys, Querido 1979, 1e en 2e druk,
f24,-.
- Baren en oudgasten, door R. Nieuwenhuys, Querido 1981, f74,50.
- Komen en blijven, door R. Nieuwenhuys, Querido 1982, tot 1 maart f64,50,
daarna f74,50.
- Brieven van Willem Walraven, Van Oorschot, 1966, f41,-.

Postkoloniale schaamte
In deze controverse heeft Nieuwenhuys altijd het standpunt ingenomen en verdedigd
(hating every minute of it, want het Indisch-zijn brengt een afkeer van conflicten
met zich mee) dat Douwes Dekker in de zaak-Lebak ondoordacht handelde.
Hollanders weten het altijd beter, maar het zou me niet verwonderen als de Indische
Nieuwenhuys het toch bij het rechte eind heeft.
De koloniale maatschappij in Nederlands-Indië zat nogal gecompliceerd in elkaar.
Er was in dat eilandenrijk geen eenheid, het bestond uit vele bevolkingsgroepen die
elk hun eigen cultuur en heersers hadden. Vanuit Europa streken handelaren neer op
die eilanden, ze werden gevolgd door kleine legers, en door handig gebruik te maken
van technische voorsprong en het tegen elkaar uitspelen van concurrerende inheemse
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vorsten werd de archipel geleidelijk aan gekolonialiseerd. De vorm die dat aannam,
verschilde nogal per gebied, variërend van volledige heerschappij tot
monopolie-handelsovereenkomst en met de inheemse top.
Van de onderliggende massa trok natuurlijk niemand zich wat aan. Na het vestigen
van handelsposten en het veroveren van enkele gebieden trok een gestage stroom
van Europeanen naar Indië. Niet alleen veel Hollanders, maar - vooral na de nederlaag
van Napoleon - ook veel werkloze vechtjassen en avon-
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turiers uit andere Europese landen. Duitsers, Fransen, Belgen, Italianen, Spanjaarden,
ze zijn nog steeds terug te vinden in de namenlijsten van Indische families. Van vóór
de Nederlandse tijd waren er ook achtergebleven Portugezen en hun nakomelingen,
maar ook vrijgelaten slaven uit Voor-Indië (de zogenaamde Mardijkers van wie
‘Majoor Jantje’ de schatrijke eigenaar van het huis Tjitrap het meest bekend werd.
Het Indonesische woord Merdeka - vrijheid - heeft dezelfde Portugese stam).

‘De grote Indische woonhuizen uit de vorige eeuw zoals ze in elke stad en in elke plaats te vinden
waren, hadden misschien geen stijl, maar wel allure, dezelfde allure als hun bewoners. Ze waren
wijd, royaal en open, met marmeren vloeren voor en plavuizen vloeren achter; ze waren zelden
fraai, maar wel koel en gerieflijk.’ (Uit: ‘Tempo Doeloe’)

Voorbijgangers en blijvers
In Indië vestigden zich ook Armeniërs, die vanwege hun christelijk geloof Perzië
hadden moeten verlaten en zich vooral in de stoffen- en katoenhandel specialiseerden,
waar zij ook nu nog een vooraanstaande plaats in innemen. Er waren ook al vroeg
Chinezen in Indië, die dank zij hun grote ijver, handelsgeest en onderlinge solidariteit
langzamerhand een groot deel van de kleinhandel en het bankwezen beheersten. In
de grote steden hadden zij hun eigen wijk met hun eigen ‘Kapiteins’. Er was in de
negentiende eeuw zelfs een detachement Afrikaanse soldaten uit Guinee, waarvan
velen in Indië bleven hangen.
Kortom, de Indonesische archipel kreeg bezoek van een zeer gemêleerd gezelschap,
veel voorbijgangers maar toch ook veel blijvers. De Nederlanders die er kwamen,
bestonden uit ambtenaren, handelaren, planters, officieren, zwarte schapen uit de
betere milieus (zoals Douwes Dekker). Maar er was ook een heel continent
kanonnevlees, soldaten die op z'n best mochten hopen op een plaatsje in Bronbeek
als zij hun pensioen haalden, maar meestal eerder stierven aan de vele tropische
ziekten of bij het veroveren van een ‘benteng’. Overleefden ze hun contract, dan
bleven ze ook nogal eens hangen in het land dat zij waren gaan beminnen. En dáár
komt dan het verschijnsel naar voren dat vermoedelijk bij elke koloniale overheersing
wel een rol heeft gespeeld: het gevoel dat men uiteindelijk te veel van Indië was gaan
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houden om het nog te kunnen verlaten. Geplande emigratie vanuit Europa naar Indië
kwam weinig voor, al geeft Nieuwenhuys daar in één van zijn fotoboeken een mooi
voorbeeld van, de familie Van der Hucht, die in 1843 emigreerde uit angst voor
revolutionaire ontwikkelingen in Europa: ‘als het kwaad eenmaal losbreekt, wee dan
zij die wat bezitten, want zij zullen de eerste slagtoffers zijn’.
Later zou dit een bekende ‘thee-jonkers’-familie worden, één van die schatrijke
families die in de Preanger een elite-apart vormden. Bij de emigratie werden ook
drie onbemiddelde wezen meegenomen, de nichtjes Van Wijnbergen, waarvan één
(Everdine, ofwel ‘Tine’) de passie van Douwes Dekker opwekte. Zo'n emigratie was
uitzondering, de overtocht was riskant, het tropisch paradijs slecht voor de gezondheid.
Wie ging, deed dat meestal voor het gewin, en met het vaste voornemen om rijk terug
te keren naar het vaderland. Toch bleven velen hangen. Deels zal dat te maken gehad
hebben met de status die een blanke in Indië automatisch had en die men bij terugkeer
naar Europa misschien niet zou kunnen handhaven. Deels was er ook de
aantrekkingskracht van de schoonheid van het land. En omdat mensen nu eenmaal
mensen zijn, zal ook nogal eens een rol gespeeld hebben dat er inmiddels een gezin
ontstaan was, dat men niet makkelijk in de steek liet.
Europeanen in Indië namen, als zij alleen waren - en dat was meestal het geval een ‘njai’, een huishoudster. Het fenomeen van de ‘njai’ werd in de Indische
samenleving geaccepteerd, maar was aan strikte regels gebonden. Nieuwenhuys
schrijft er in Komen en blijven over: ‘De njai was in de eerste plaats de huishoudster
en de gezellin van de man en niet de minnares, zoals buitenstaanders wel eens denken.
Haar positie was in dit opzicht niet anders dan in een echtelijke verhouding. Ze was
verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in huis. Zij richtte het huishouden
in, zij deed de inkopen en zij behield de sleutel van de provisie-kamer, maar zodra
er andere Europeanen kwamen, moest ze zich terugtrekken. Ze zorgde wel voor de
dranken en het eten, ze vertoonde zich wel aan de gasten en kwam naar de voorgalerij
om ze te bedienen, maar ze zat nooit aan, ze ging terug
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naar haar domein: de achtergalerij of de bijgebouwen. Er waren Europeanen, meestal
‘baren’ (nieuwelingen) die haar mee aan tafel lieten zitten, die met haar uitgingen
en zich in haar gezelschap vertoonden. Zo'n Europeaan hield zich niet aan de sociale
code. Het klassieke type van de njai “kende haar plaats”.’
Een enkele keer huwde de Europeaan zijn njai en trotseerde de mores, maar meestal
bleef de verhouding beperkt tot de schets die Nieuwenhuys ervan geeft. Als uit zo'n
verhouding kinderen voortkwamen, stond de vader voor een moeilijke beslissing.
Hij kon ze aangeven als zijn kinderen en dan waren ze ook van hem (en niet meer
van de njai) en had hij de morele plicht om ze ook een Europese opvoeding te geven.
Hij kon de kinderen meenemen naar een volgende standplaats, ze opsturen naar
Europa voor een opleiding, maar ze niet meer negeren. Erkende hij ze niet, dan
maakten ze gewoon onderdeel uit van de grote familie van baas en bedienden waaruit
elk Indisch huis bestond. Lang niet altijd werden de kinderen erkend, soms vond de
vader het na een paar kinderen genoeg, soms ook koos hij voor erkenning onder een
schuilnaam. In Den Haag (uiteraard) is het Indisch Familie-Archief gevestigd,
particulier initiatief van D.A. Visker. Hij gaf enkele jaren geleden het boekje Indische
familienamen uit, waarin allerlei varianten van erkenning gemeld worden. Zo was
er de variant van de omkering (Rhemrev in plaats van Vermehr, Snirp in plaats van
Prins), of vervorming (Sermhan in plaats van Harmens) of ontlening (Bruinvisch,
kind van Fisscher). Soms leefde de vader een sardonisch gevoel voor humor uit:
Elisabeth Baai-Baai.

Indischman
Als de man trouwde, werd de njai ‘weggedaan’. Nieuwenhuys schrijft erover: ‘Veel
hing af van de wijze waarop de scheiding geregeld werd en van het gedrag van de
man. Gedroeg hij zich haloes, dat wil zeggen: zacht en beschaafd, volgens het gebruik,
dan ging het meestal goed. Maakte hij er ruw en abrupt een einde aan, dan liep het
mis. (...) De wraak van de njai vormt een geliefkoosd thema voor de Indische romans
uit de negentiende eeuw. Of de man zelf of zijn Europese vrouw werd vergiftigd. Hij,
of zij of beiden kregen dan “pil nummer elf”, zo heette het. Een enkele keer kwam
zo'n vergiftigingszaak aan het licht en vulde de kranten. Dan werd het een cause
célèbre en sprak men over het “inlands dierage”. Maar over wat er allemaal aan
voorafgegaan was, over de behandeling die de njai had ondervonden, sprak men
niet. (...) Voor de nieuwe Europese vrouw waren de kinderen de “voorkinderen” van
haar man die ze met de andere kinderen moest opvoeden. Was de vrouw zelf een
Indische, van gemengd bloed dus, en in Indië geboren en getogen, dan zal ze daar
niet veel moeite mee gehad hebben. Voor de Hollandse vrouw kon de situatie zeer
moeilijk en soms onaanvaardbaar worden. Het doorsnee gezin in Indië was in de
negentiende eeuw het typische Indische gezin, met een eigen leefwijze, waarbij de
moeder van de vrouw (soms een inlandse) en de bedienden geheel werden opgenomen,
de laatsten in een enigszins andere positie. De verhouding van de Indische vrouw
des huizes met de bedienden, met hún wereld, waar zij door haar afkomst mee
vertrouwd was, kon zeer intiem zijn. Ze raadpleegde hen voor de uitleg van kosmische
voortekenen, bij het bepalen van goede en slechte dagen en bij het organiseren van
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de periodieke selamatans (offerfeesten). En de Hollandse man? Hij moest zich wel
bij een Indische leefwijze aanpassen. Na korte tijd nam hij de Indische
levensgewoonten en normen over en schikte zich in de nieuwe gezinsverhouding.
Vroeg of laat “verindischte” hij. Het proces ging vanzelf. Eerst als hij in het
moederland terug was, besefte hij een ander mens te zijn geworden: een
“Indischman”.’
Na enkele eeuwen koloniale overheersing ontstond een structuur waarin de Indo
vooral de rol vervulde van kleine ambtenaar, al waren er veel uitzonderingen, want
ze werden niet écht uitgesloten van hogere posities. Maar terwijl de gouvernementele
elite, de groothandel en industrie, de cultures, de legertop toch voornamelijk blank
was, vond men de Indo vooral in het klerkendom, de lagere ambtenaren, de
assistent-boekhouders, de stationschefs. Hoe Indisch ook hun leefwijze was, toch
voelden ze zich in essentie Europees en dus ver verheven boven de inlandse bevolking.
Maar in vergelijking met de échte Europeaan voelden ze zich vaak inferieur,
tweederangs. Het ‘kind zijn van twee vaderlanden’ maakte het onmogelijk om als
groep een eigen identiteit te krijgen. De onzekerheid die dat met zich meebracht en
de behoefte om toch vooral niet tegen te vallen, naar de maatstaf van Europese
normen, is nog steeds kenmerkend voor de Indische groep.

Vaag vermoeden
Rob Nieuwenhuys werd in 1908 geboren als zoon van een Indisch weesmeisje dat
na een moeilijke
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jeugd met veel vernederingen ‘vastbesloten was met een totok te trouwen, een volbloed
Hollander, want alleen door een huwelijk met zo iemand kon ze sociaal stijgen en
onafhankelijk worden’. Zijn vader was een totok, die later directeur werd van het
beroemde Bataviase Hotel des Indes, zodat Rob Nieuwenhuys zijn jeugd heeft
doorgebracht in een riante omgeving. Zoals toen en ook veel later nog de gewoonte
was, werd het kind toevertrouwd aan de zorgen van een inheemse ‘lijfbaboe’. Bij
Rob Nieuwenhuys was dat Nènèk Tjidah, voor hem de Javaanse oermoeder, die met
haar verhalen, de warmte van haar lichaam, de geuren van sirih, gambir, pinang, zijn
vroegste herinneringen vult. Maar in het Indische leven van Toen Vroeger was dat
alleen de eerste fase van het kinderleven. Als het kind wat groter werd, raakte het
vanzelf losser van de lijfbaboe en werd opgenomen in de Indische Clan, het
familieleven met de vele ooms en tantes en nichten en neven en de grote en kleine
drama's die in dat leven een rol speelden. In zijn kroniek-roman Vergeelde portretten
heeft Rob Nieuwenhuys later die verhoudingen en gebeurtenissen in sepia-tinten
vastgelegd. Dat verhaal heeft al de waas van het vaag vermoeden, het niet helemaal
zeker weten van de dingen, dat ook de essentie is van zijn latere fotodocumentaires.
De herinneringen zijn scherp, maar er is geen zekerheid over wat er écht aan de hand
was, zoals ook oude foto's vaak heel precies iets weergeven dat toch veel te raden
overlaat.
In de derde fase van het opgroeien van een Indisch kind begon de Hollandse kant
te trekken. Vaderlandse geschiedenis ging ook op de scholen in Indië eerder over de
slag bij Nieuwpoort dan over het rijk van Modjopait, en de loop van de Rijn was
heel wat belangrijker dan die van de Brantas. En als het éven kon, dan stuurden
Indische families hun zonen na de hbs naar Nederland, want een Europese
universitaire opleiding telde heel wat zwaarder dan de Indische opleidingen die
voorhanden waren. Ook Nieuwenhuys ging in Nederland studeren, eerst Indisch
recht, later Nederlands. In 1935 keerde hij terug naar zijn geboorteland,
zevenentwintig jaar oud. Hij werd er leraar en tenslotte in Batavia lector aan de in
1940 opgerichte Literaire Faculteit. Alhoewel geen politiek dier, lagen zijn
sympathieën toch duidelijk aan de linkerkant, en hij had het geluk in contact te raken
met Du Perron, toen die rond 1937-38 zijn Land van Herkomst bezocht. Du Perron
zag kans in korte tijd een vriendenkring op te bouwen van Hollandse, Indische én
Indonesische (nationalistische) intellectuelen, nam het wantrouwen tussen die groepen
weg en zorgde dat ze elkaar leerden kennen en waarderen. Bladen als Kritiek en
opbouw en later De fakkel (waarvan Nieuwenhuys redactie-secretaris was) vormden
de spreekbuis van progressief Indië. Na de oorlog, in 1947, werd het blad Oriëntatie
opgericht en daar kon Rob Nieuwenhuys als redactie-secretaris opnieuw een poging
doen om progressieve Indonesische en Nederlandse geluiden te laten horen, al was
het vooral een literair-cultureel blad.
Na de souvereiniteitsoverdracht vertrok hij ten slotte naar Nederland, in 1952,
vierenveertig jaar oud, om een nieuw leven te beginnen, zoals zoveel uit Indië
gerepatrieerden dat in die tijd moesten doen. Het werd een leraarschap aan de Eerste
Openbare Handelsschool te Amsterdam, waar leerlingen als K. Schippers
kennismaakten met zijn vertellerstalent en grote verstrooidheid, en een tic van de
literatuur meekregen zoals Nieuwenhuys dat zélf vele jaren eerder overkomen was
op de hbs te Soerabaja. Wie twee vaderlanden heeft, zou zich in beide landen thuis
moeten voelen, maar in de praktijk betekent het meestal heimwee naar het land waar
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men niet is. Nieuwenhuys haat heimwee en nostalgie bij zich zelf, maar het zal geen
toeval zijn dat hij uiteindelijk, in 1963 terechtkwam bij het Leidse Instituut voor
Taal-, Land- en Volkenkunde, als chef van de afdeling die de documentatie van de
geschiedenis van Indonesië verzorgde.
In het aan hem gewijde deel van de Engelbewaarderreeks herinnert oud-medewerker
Frits Jaquet zich Nieuwenhuys als iemand die onzichtbaar leiding gaf. Hij gaf er
verre de voorkeur aan om zich te gedragen als geïnteresseerde bezoeker, op zoek
naar al het moois en interessants dat er aan foto- en ander documentatiemateriaal
was. ‘Urenlang en luid kuchend kon hij de stapels boeken “met zijn schoen
doorbladeren”, tot iets zijn aandacht trok. Hij werd dan zeer aanwezig.’ Zelf niet
erg bedreven in systematiek liet hij dan vaak een chaos achter waar net orde geschapen
was, zodat zijn medewerkers ten slotte leerden om het geordende materiaal wat
slordig neer te zetten en het ongeordende materiaal juist heel netjes te presenteren,
en dáár ging Nieuwenhuys dan op af.
In tien jaar ontstond na veelvuldig herschrijven de Oost-Indische spiegel (1972),
een ruim zeshonderd pagina's tellend literair-historisch overzicht van de
Nederlands-Indische bellettrie, vanaf het begin van de koloniale tijd. Het was (na
Java in onze kunst, van Gerard Brom, 1931) het eerste en enige overzicht op dit
terrein en het sloeg bij geïnteresseerden in als een bom. Wie had ooit vermoed dat
er zóveel rijkdom school in het literaire bijprodukt van zoveel jaar koloniale
overheersing? De Oost-Indische Spiegel maakte ook veel indruk omdat het goed
geschreven was, géén dorre literatuurgeschiedenis, maar een levendig portret van de
koloniale geschiedenis, vaak aan de hand van de levensbeschrijvingen van de diverse
literaire of semi-literaire personen die Rob Nieuwenhuys onder de aandacht wilde
brengen.
Achteraf is door H. Baudet gesignaleerd dat dit standaardwerk eigenlijk op criteria
stoelt die elkaar moeilijk verdragen. Schrijvers konden erin voorkomen vanwege
hun historische rol en/of hun literaire kwaliteiten, maar desnoods ook omdat
Nieuwenhuys ze als persóón zo interessant vond. Die kritiek is terecht, maar juist
het feit dat Nieuwenhuys zo flexibel was in zijn criteria maakt het boek vermoedelijk
zo interessant, want het bracht hem op het spoor van allerlei randfiguren (‘periferen’
zoals hij ze noemt) die bij een ‘officiële’ benadering nooit ontdekt zouden zijn.

Periferen
Zo treedt bij voorbeeld de blinde schelpenverzamelaar en kruidenkenner Rumphius
op. Zijn plaats in de literatuur wordt door Nieuwenhuys met verve verdedigd via
voorbeelden van zijn liefdevolle en taalgevoelige beschrijving van planten en dieren,
maar eigenlijk (voel je als je het leest) gaat het Nieuwenhuys om het fenomeen van
een Duitser die in de zeventiende eeuw op Ambon strandde, blind werd, en poëtische
teksten over flora en fauna schreef, die alleen nog bestaan omdat de toenmalige
Gouverneur-Generaal Camphuis zijn hobby deelde en een kopie van het manuscript
liet maken (het origineel verging met man en muis, op weg naar Europa).
Er waren in Indië nog veel meer periferen te ontdekken. De natuurkenner Junghuhn
bij voorbeeld; de recalcitrante en misantropische taalgeleerde Van der Tuuk (een
atheïst in dienst van het Bijbelgenootschap) wiens gepeperde brieven aan vriend en
vijand een genot zijn om te lezen; de opvliegende idealist Roorda van Eysinga die
net als zijn grote voorbeeld Multatuli verbannen werd, véél slechter schreef, maar
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het hart op de goede plaats had; de anarchist Alexander Cohen die zijn tijd in Indië
als soldaat voornamelijk doorbracht met een zware loden kogel aan zijn been. Er
waren ook mensen die schreven voor hun brood, zonder veel pretenties, en door
Nieuwenhuys (her)ontdekt werden als auteurs van belang. P.A. Daum bij voorbeeld,
die als krantenman in verloren uurtjes de feuilletonhoek vulde en daarbij onder hoge
druk romans schreef die weliswaar sterk van kwaliteit verschillen, maar waarvan
sommige nog steeds een literair hoogtepunt zijn. Willem Walraven, de in Indië
gestrande Dirkslander die in zijn Brieven (postuum door Van Oorschot uitgegeven
in 1966, bijna negenhonderd pagina's dundruk) perfect de opstandigheid en heimwee
verwoordt van een intelligente en gevoelige ‘totok’ die door allerlei omstandigheden
(huwelijk, geldnood) vastzit in een tropenland dat nooit zijn land zal worden, en in
twee culturen (de Indische en de verwaten Hollandse) waarin hij zich óók al niet
thuis voelt. Dank zij de koppigheid van Van Oorschot is dit boek nog steeds te krijgen,
en Nieuwenhuys zorgde ervoor dat in 1975 als eerste deel van de Engelbewaarderreeks
het boekje De groote verbittering uitkwam, herinneringen van Walravens stotterende
Indische zoon aan zijn opstandige vader.
Een ontdekking van recenter datum was Lin Scholte, dochter van een Hollandse
Knil-onderofficier en een Javaans kazernekind, die in Anak Kompenie en latere
boeken liet zien wat een natuurtalent kan, ook zonder literaire scholing. Maar
Nieuwenhuys miste ook de echte literaire pogingen van recente datum niet. In de
Oost-Indische spiegel zijn al enkele pagina's gewijd aan het werk van F. Springer
die door de Nederlandse kritiek pas veel later ontdekt werd. En hij geeft zelfs aandacht
aan A.L. Schneiders, die ooit nog wel ontdekt zal worden als interessante ‘minor’
schrijver. Bij het enthousiasme van Rob Nieuwenhuys past dat hij zijn ontdekkingen
ook ná het verschijnen van de Oost-Indische spiegel bleef uitdragen. Hij verzorgde
zelf een aantal uitgaven van door hem bewonderde auteurs, of bracht zijn
enthousiasme over op anderen en zette hen aan het werk.

Kampervaringen
Aan eigen verhalend werk is Nieuwenhuys na Vergeelde portretten alleen nog maar
toegekomen toen hij, ruim dertig jaar naar dato, zijn oor-
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logsherinneringen opschreef: een verslag van zijn korte actieve periode als
soldaat-ziekenverzorger, de ruim drie jaar in Japanse interneringskampen en de
hereniging met vrouw en kind. Het verscheen in 1979 onder de bescheiden titel Een
beetje oorlog.
Ook Jeroen Brouwers deed er ruim dertig jaar over voordat hij zijn kampervaringen
vorm gaf, en een groter verschil in aanpak is nauwelijks denkbaar. Het dramatiseren
van ervaringen, zoals Brouwers deed, is (denk ik) erg Nederlands. Typerend voor
de Indische verteltrant (ook merkbaar bij Nederlandse schrijvers als Friedericy en
Alberts en Springer die de Indische ‘tic’ hebben) is dat grote dramatische
gebeurtenissen juist heel laconiek, bijna lacherig worden verteld. Laatst hoorde ik
op de radio een echte Indischman verslag doen van zijn ervaringen na de torpedering
van het schip waarop hij met vele anderen als krijgsgevangene vervoerd werd, om
in Sumatra een spoorweg aan te leggen. De overlevenden lagen in zee en de verteller
verbaasde zich erover dat de doden niet zonken (zoals hem altijd verteld was) maar
bleven drijven, zodat je je echt over andermans lijf een weg moest banen naar de
schaarse reddingboten. Toen hij er eindelijk één bereikte, bleek die bezet te zijn door
een Japanse en een Koreaanse militair die met getrokken bajonet voorkwamen dat
drenkelingen aan boord konden komen. Ze mochten er wel aan hangen en toen er
op deze manier voldoende mankracht verzameld was, werden de drenkelingen
omgevormd tot instant zwemslaven die het bootje moesten opduwen in de richting
van het in de verte vermoede land. Als ze niet hard genoeg zwommen, kregen ze een
tik met een geweerkolf. Het zonder merkbare wrok en met veel verve vertellen van
zo'n verschrikking is volgens mij de niet-Nederlandse kant van Indische mensen.
Nieuwenhuys' oud-medewerker Frits Jaquet schrijft in het eerder genoemde
Engelbewaarder-deeltje: ‘Een beetje oorlog kan ik niet lezen zonder hem te zien
gebaren, geluiden nabootsend op z'n indisch en als het zo te pas kwam door de kamer
lopend, bijvoorbeeld om na te doen hoe, tijdens een militaire oefening, de brancard
de bocht in de loopgraaf niet kon halen en daar dus even in het schootsveld gehouden
moest worden. Geweldig veel lol had hij erom.’
Die houding dus.
Een beetje oorlog kreeg betrekkelijk weinig aandacht, Nederlandse critici wisten
er kennelijk niet goed raad mee. Dat geldt nog sterker voor de heel bijzondere
fotodocumentaires die Rob Nieuwenhuys maakte. Al in 1961 kwam Tempo doeloe
uit, een klassieker voor de liefhebbers. Ik stal het boek enkele jaren na het verschijnen
uit de boekenkast van mijn ouders, om af en toe te kunnen kijken naar een portret
uit 1897 van resident Vogel en de Soesoehoenan van Soerakarta, Pakoe Boewono
X, Spijker van de Wereld, met het bijschrift ‘De resident en zijn probleem’. Voor en
na Tempo doeloe zijn heel wat fotoboeken over Indië verschenen. Dat was ook niet
zo moeilijk want al in het midden van de vorige eeuw konden fotografen in Indië
goed geld verdienen aan portretten van land en volk, en er is een kolossale overvloed
aan materiaal. Het grote probleem van samenstellers van fotoboeken over Indië is
het maken van een goede keus, en daarin faalden ze meestal. De fotoboeken leden
ófwel aan een saaie volledigheidsdrang (één onderwerp, bij voorbeeld het leger,
volledig uitgediept) ófwel aan een larmoyant heimwee (de tempo-doeloe-boeken
van Hein Buitenweg).
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Slachtoffers of overheersers
Rob Nieuwenhuys heeft van meet af aan een andere benadering gehad. Hem
interesseert vooral het verre verleden (van vóór zijn tijd in Indië) en dat behoedt hem
voor eigen sentimentele herinneringen. Zijn aandacht is vooral gericht op de
sociaal-historische aspecten van de komst van Nederlanders en andere buitenlanders
in Indië. Wat voor mensen waren dat, hoe keken zij tegen het land aan, wat déden
ze met het land, hoe vermengden ze zich met de bevolking, wat richtten ze aan en
wat droegen ze bij, waren ze slachtoffer of overheersers of beide?
De fotografen en hun opdrachtgevers van de vorige eeuw en begin van deze eeuw
behoorden tot de bovenlaag van de maatschappij en de beelden geven dus weer wat
zij zagen en wilden vastleggen. Dat is een eenzijdige visie en als je vanuit die beelden
toch een portret wilt geven van de afgebeelde maatschappij, dan moet je in je tekst
de ontbrekende gegevens invullen en vooral aandacht hebben voor het onbedoelde
detail in de foto's: de stille achtergrondfiguren, de bedienden, het decor. Rob
Nieuwenhuys weet waarover hij het heeft en hij heeft ook die aandacht voor details,
maar daarmee is de speciale magie van zijn foto-tekst-boeken nog niet goed verklaard.
Bijna twintig jaar na Tempo doeloe begon hij aan een trilogie waarvan nu de delen
Baren en oudgasten (Baren = nieuwkomers) en Komen en blijven zijn verschenen.
Er volgt nog een deel dat Met vreemde ogen gaat heten, een verwijzing naar de
eenzijdigheid van het beschikbare fotomateriaal. De titels duiden op een thematische
aanpak, maar meer dan een vroom voornemen kan dat bij Nieuwenhuys gelukkig
nooit zijn.
Terwijl je als lezer/kijker voortdurend het gevoel hebt een zich logisch
ontwikkelend fotoverhaal te lezen waaraan je je makkelijk gewonnen geeft, valt er
toch eigenlijk geen systeem te ontdekken in de aanpak. Er zijn hoofdstukken waarin
een kwestie wordt uitgelegd of een typisch fenomeen (de njai bij voorbeeld) wordt
beschreven, er zijn globale onderwerpen (‘Besturen en bestuurders’, ‘De
Indo-Europese gemeenschap’), maar met groot gemak stapt Nieuwenhuys ook over
op het volgen van één persoon of één familie, of droomt hij weg bij een mooie
natuuropname van het fotogenieke land. En een enkele keer is er alleen maar het
raadsel van een oude afbeelding van iets of iemand, waarover weinig bekend is. De
teksten sluiten daarbij aan, soms informatief, soms sfeerbeschrijvend, soms alleen
maar het raadsel aanduidend. Eigenlijk doen Nieuwenhuys' fotodocumentaires nog
het meest denken aan visueelverbale symfonieën, een hoogstpersoonlijke compositie
van indrukken over Indië, die hij wil overdragen.
Frits Jaquet schreef over Nieuwenhuys' fascinatie: ‘En dan de foto's. We hebben
er op het Instituut enkele tienduizenden en Nieuwenhuys was er nauwelijks weg te
krijgen. Hij speelde ermee, zag mogelijkheden voor verhalen, voor geschiedschrijving,
werd vreselijk aktief en was plotseling vertrokken, een spoor van wanorde
achterlatend.’
Het eindresultaat is een unieke serie fotoboeken, waarbij tot nu toe met elk volgend
deel een nieuw hoogtepunt wordt bereikt. Het is te hopen dat deze foto-literatuur
ooit een wat groter publiek zal bereiken dan de Indië-freaks.
■
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De ruimte voor een eigen temperament
De onvervalste jeugd van Wole Soyinka
Aké, The Years of Childhood door Wole Soyinka Uitgever: Random
House, 230 p., f 40,75 Importeur: Van Ditmar
Nienke Begemann
Denkend over herinneringen aan de kindertijd in de Nederlandse literatuur, kom ik,
behalve bij Kousbroek, ook uit bij Du Perrons sonnet ‘Het kind dat wij waren’, dat
begint met de verklaring ‘Wij leven 't heerlikst in ons verst verleden’, en eindigt met
de treurige regels:
Het is het liefst portret aan onze wanden,
dit kind in diepe schoot of wijde handen,
met reeds die donkere blik van vreemd wantrouwen.
't Eenzame kleine kind, zelf langverdwenen,
dat wij zo fel en reedloos soms bewenen,
tussen de dode heren en mevrouwen.

- waarin denk ik bijna iedereen zijn eigen ontwikkeling herkent tot eenzame
individualiteit. Als zo vanzelfsprekend ervaren we de gevoelens van verlies van het
paradijs en het begin van isolement, dat we ons meestal niet eens afvragen of het
ook anders had gekund, of we ons toen en nu überhaupt anders hadden kunnen voelen
- zo is toch het leven? Dat dit gedicht een late vrucht is van de romantiek, die het
kind-zijn ontdekte, en verhief tot de bron van levende waarheid, en de volwassenheid
beschouwde als een onontkoombaar proces van geestelijk afsterven, en dat lang niet
altijd en overal zo is gedacht, zien we nauwelijks meer.
Het gebeurt dan ook niet vaak dat je op een jeugdbeschrijving van een kunstenaar
stuit waarin die hele bijmenging van de romantische dogmatiek ontbreekt. Wole
Soyinka is een Nigeriaans toneel- en romanschrijver, die in het Engels schrijft hoewel
hij in Nigeria woont en werkt. Zijn autobiografie is een voorbeeld van hoe het
inderdaad anders kan, hoe wantrouwen en vereenzaming niet noodzakelijk in de
jeugd van iedere kunstenaar optreden. Integendeel: bij hem is er geen spake van
verlies van vertrouwen en geen spoor van vervreemding. Wel is hij geïnteresseerd
in zijn herinneringen aan de eerste openbaringen van zijn hevige temperament en
geamuseerd door zijn even vroege pogingen om te ontsnappen aan de eindigheid van
zijn omgeving.

We poets
Het boek gaat over de eerste elf jaar van zijn leven, een moeilijke periode om
onsentimenteel en onvervalsend over te schrijven. Soyinka beschrijft echter niet
alleen een kind dat ‘verdwenen’ is, maar ook een wereld die voorgoed is veranderd,
en dat is een van de elementen die hem op het rechte pad houden. Een ander is de
bewondering en liefde voor zijn ouders, ‘Essay’, hoofd van een (natuurlijk)
Engelstalige lagere school, en zijn moeder, ‘the Wild Christian’, die beide levensecht
uit zijn bladzijden oprijzen. Een derde ingrediënt dat dit boek indrukwekkend maakt,
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is Soyinka's positie tussen de Europese en de Afrikaanse wereld in. Anders dan bij
bij voorbeeld de Pool Joseph Conrad, krijg je bij Soyinka het gevoel dat hij door zijn
meesterschap over de Engelse taal, en zijn politieke keuze om in zijn geboorteland
te blijven leven en werken, (ondanks bij voorbeeld twee jaar cellulaire celstraf ten
tijde van de Biafra-crisis) zich een positie ‘boven de partijen’ heeft veroverd, waarin
hij niet zozeer geïnteresseerd is in de superioriteit van een van beide culturen, als
wel in het mededelen en vertolken van beide culturen voor elkaar. Dat is tenminste
de indruk die ik overhoud uit dit boek, uit het éne toneelstuk dat ik zo gauw van hem
heb kunnen bemachtigen, en uit een bundel essays over Afrikaans drama van zijn
hand.
Het is jammer om episoden en anekdotes uit dit boek na te vertellen, want Soyinka's
liefdevolle aandacht voor details, en zijn zorgvuldige sturen van de middenkoers
tussen het vertellen van de dingen zoals ze in zijn kindertijd leken en hoe hij ze nu
interpreteert, zijn onnadrukkelijke tact en zijn lichte toon, gaan bij samenvatting
onherroepelijk verloren. Wat mij bij het lezen van deze recreatie van een kinderleven
in het Nigeria van veertig jaar geleden vooral opviel, was de verhouding tussen ouders
en kinderen, of in ieder geval tussen deze ouders en dit kind: een verhouding waarbij
het uitoefenen van gezag eenvoudig, vanzelfsprekend en overduidelijk was - de
meppen en stompen van ‘the Wild Christian’ logen er niet om - zonder dat dit
resulteerde in angst of in een wantrouwen à la Du Perron. Integendeel, Soyinka
beschrijft een kind dat kunstenaar zal worden, maar ‘problemen met de omgeving’
zoals dat tegenwoordig heet, lijken er in zijn herinnering nauwelijks te hebben bestaan.
Wat het kind Wole van zijn broertjes en zusjes onderscheidt, is niet enig wanbegrip
dat hij ontmoet, maar een eigen temperament: een neiging tot ‘dromen’, een neiging
om te ontsnappen aan de grenzen van huis en tuin, en vooral een emotionaliteit die
hem zelf evenzeer verbaasde als zijn ouders. Als een zusje na maanden ziekte sterft,
op haar eerste verjaardag, vragen zijn ouders zich verbijsterd af waarom juist de
kleine Wole in zulk wanhopig huilen uitbarst - ‘waarom hij het begrijpt’ - terwijl de
andere kinderen niet begrijpend en stil naar het opgebaarde lijkje komen kijken. Maar
ze accepteren dat enorme verdriet even vanzelfsprekend als zijn driftbuien - er is
ruimte voor. Net zo goed als er ruimte is voor steeds weer nieuwe ‘cousins’ in het
huis, en ruimte bij andere volwassenen voor Wole. Ouders lijken ouders van iedereen,
met rechten en plichten jegens alle kinderen, niet alleen hun eigen vlees en bloed.
Misschien is dat een reden voor het ontbreken van de Europese eenzaamheid bij dit
uitzonderlijke kind, zodat er geen aanleiding is tot ‘reedloos en fel bewenen’, of tot
de treurige berusting van Wordsworth, wiens cultiveren van de solitaire emotionele
ervaringen van zijn jeugd en puberteit tot een tragische overtuiging leidde:
We poets in our youth begin in gladness,
But thereof come in the end despondency and madness.

Het is op zijn minst nuttig en hoopgevend om bij Soyinka, die waarachtig geen
gemakkelijk leven heeft, een andere wordingsgeschiedenis te vinden, en een andere
emotionele kracht.
■
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De orde van een rode en gele sok
David Hockney schetst en schildert met polaroids
David Hockney photographe Uitgever: Centre Pompidou/Herscher, 96
p., f 67,20 Importeur: Idea Books, Amsterdam Engelse editie uitgegeven
door de Petersburg Press
Philip Mechanicus
Blijkens het tijdschrift The Tatler van december heeft de Engelse kunstenaar David
Hockney zich teruggetrokken in Californië. Hij bewoont er het vroegere huis van
Anthony Perkins en kijkt vanaf een terras bezaaid met plastic schommelstoelen uit
op het zwembad. Hij voelt zich een kluizenaar, een kluizenaar met een rode
sportwagen. Een jaar geleden heeft hij op de bodem van het zwembad blauwe
gestileerde boogjes geschilderd op een ondergrond van turquoise zodat het bad eruit
zou zien als een schilderij van David Hockney. Van het door hem zelf gesigneerde
bad heeft hij foto's gemaakt en aan de hand daarvan weer een schilderij.
Hockney gebruikt de Polaroid-camera als schetsboek en is de zoveelste kunstenaar
in driehonderd jaar die de camera (obscura) als hulpmiddel gebruikt. Uitstekende
voorbeelden hiervan staan in het boek Paper Pools, in 1980 verschenen bij Thames
and Hudson. Hockney vertelt hierin hoe hij, terwijl hij eigenlijk op een nieuw rijbewijs
zat te wachten, in het atelier van de Newyorkse lithograaf Kenneth Tyler de techniek
van het zelf papier maken ontdekt en deze van nattigheid overvloeiende techniek
toepast op een zo waterig onderwerp als diens zwembad. Hij maakt Polaroid-studies
van de trappen en trapjes onder en boven water, reflecties van duikplank, bomen en
mensen en ten slotte van het vertekende en gedematerialiseerde lichaam van een
zwemmer onder het wateroppervlak. Met behulp van papierpulp die later samengeperst
wordt, verkrijgt hij aquarelachtige resultaten waarin het zwembad uitputtend
gerealiseerd is. In het boek staan ook de door middel van ‘instant-photography’
verkregen voorstudies, die hun eigen schoonheid hebben, afgebeeld.
Voortdurend legt hij er de nadruk op dat zijn bezigheden met de camera die van
een amateur zijn. Dat komt vaker voor bij beeldende kunstenaars die in of naast hun
werk van foto's gebruikmaken; het zich verschuilen achter hun onkunde van de
techniek teneinde niet voor een echte fotograaf aangezien te worden. Hij geeft dat
amateurisme echter wel weer een bijzondere status mee, verheft de amateur boven
de professional door Man Ray als ideale amateur te bestempelen en te beweren dat
een beroepsfotograaf nooit zo gedacht zou kunnen hebben.
In David Hockney photographe staat het gesigneerde zwembad in Los Angeles
afgebeeld, een samenstelling van acht Polaroids met de titel ‘A little more rain on
the pool’. De acht foto's zijn elk een close-up, vanuit een ander standpunt genomen
en geven als collage naast elkaar gelegd volgens Hockney een meer betrouwbaar
beeld van de werkelijkheid dan een enkel beeld. In het boek is ook te zien hoe hij
deze werkwijze op het portret toepast. Het model David Graves - wiens identiteit als
bekend wordt verondersteld - wordt door niet minder dan 120 Polaroids zichtbaar
gemaakt. Achter het hekwerk dat de in stand gehouden randen van de foto's vormen,
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zit van hoofd tot voeten en met voor- en zij- en achtergrond een in vierkantjes
opgedeelde mijnheer. De verschuivingen die het gevolg zijn van het niet in de hand
kunnen houden van exacte hoek en afstand geven iets springerigs aan het geheel.
Hockney ziet daar een verwijzing in naar het kubisme en vraagt zich af of hij niet
toevallig de kubistische foto uitgevonden heeft. Door de zich steeds verplaatsende
blik van het oog heeft hij het idee dichterbij gekomen te zijn en ook in zijn keuze
van de onderwerpen: stillevens, portretten en interieurs voelt hij verwantschap met
de kubisten. Er blijven dan alleen nog het kubistische naakt en landschap over en
met het laatste is Hockney nu in de Verenigde Staten in de weer.
Toen hij zijn kubistische ontdekking deed, was hij juist van plan de fotografie
geheel op te geven. Maar deze openbaring deed hem onmiddellijk voor 1200 dollar
aan films kopen om zijn experimenten voort te zetten. Het grootste deel van het boek
is gevuld met perfect gereproduceerde foto's die bij een echte amateur ‘kiekjes’
genoemd worden. Het zijn snapshots van zijn vriend Peter Schlesinger, Christopher
Isherwood, Mr. and Mrs. Ossie Clark en de Newyorkse wethouder voor Cultuur
Henry Geldzahler samen met de jongens (un joli petit cul) waar ze naar kijken. Een
portret van Cecil Beaton, het doosje waarin zijn vader één van zijn valse gebitten
bewaart en het verfrommelde omhulsel van een filmrolletje. Alles is mooi, volgens
Hockney, maar dan wel ‘in the eye of the beholder’. In het boek staan ook foto's
waarop hij zelf vereeuwigd is, daarop is te zien dat hij als amateur op kleding gebied
bepaald niet onderschat mag worden. Felle en gewaagde kleurencombinaties en
exotische dessins. Van de vakman die hem een bepaalde breedte voor zijn das, een
precieze tint grijs of de juiste bloem voor zijn knoopsgat voorschrijft, moet hij niets
hebben. In zijn inleiding is naast informatie over zijn modellen en werkwijze luchtige
‘small-talk’ te vinden: een strohoed is prettig wanneer men niet van een zonnebril
houdt en in China is 's avonds weinig te doen. Hij slaagt erin om zijn eigen volk in
één enkele zin twee tegenstrijdige goede eigenschappen mee te geven: de Britten
houden van orde maar weten juist daarom wanorde soms zo te waarderen. Hier wijst
Hockney duidelijk naar zich zelf. Al is zijn garderobe van een extreme snit, hij is
toch keurig gekleed. Om zijn genoegen in wanorde te illustreren, laat hij op twee
plekken in het boek zijn voeten opduiken. Op een wat abstracte foto uit '71, genomen
aan de rand van een zwembad in Cadaques is door zijn linkerschoen heen een gele
sok te zien, aan de rechtervoet is een rode waarneembaar terwijl in het bad een in
kleur bijpassende rubber ring drijft. In 1975 zijn de voeten van Hockney opnieuw
prominent in beeld. Nu echter steekt de rode sok aan de linkervoet en wordt de gele
rechts gedragen. Twee ongelijke sokken, ditmaal door Hockney ‘Self-portrait’
genoemd. Hockney zegt dat een professional de omgeving naar zijn hand zet maar
dat hij als amateur alle beperkende omstandigheden voor lief neemt.
In voorbereiding zijn vier delen waarin de door Hockney gemaakte Polaroids
bijeengebracht zijn, in een beperkte oplaag, van duizend exemplaren per deel die
duizend dollar per stuk zullen kosten.
■
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Kloksgewijs: David Graves, 1982;
Gregory Evans & Nicholas Wilder, 1973;
Rubber ring floating in a swimming pool, 1971;
A little more rain in the pool, 1982;
David Hockney, foto van Mark Lancaster, 1976;
Self-portrait, Gerardmer, France, 1975
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Prelude op herfst en winter
Authentieke en integere roman van Pierre H. Dubois
Najaar door Pierre H. Dubois Uitgever: Nijgh & Van Ditmar, 120 p., f
23,50
Jacques Kruithof
In de jaren vijftig kreeg Pierre H. Dubois bekendheid als de Nederlandse schrijver
die het nauwst aan het existentialisme van Sartre verwant was; hij gold bovendien
als een van de erfgenamen van Forum. Zijn roman Een vinger op de lippen (1952)
werd bekroond en veel besproken - nog jaren nadien noemde een kritische geest hem
op grond van dit boek ‘Vestdijks meerdere’ als historisch romancier. Dubois' essays
heetten sinds de verschijning van Een houding in de tijd in 1950 minstens
‘belangwekkend’ of ‘excellent’. Er zijn zo'n twintig boeken van zijn hand verschenen:
poëzie, romans, essaybundels, bloemlezingen, monografieën, een biografie van
Marcellus Emants - en toch is hij, zeker voor wat jongere lezers, geen ‘naam’, laat
staan een oude bekende.
Daar zijn verscheidene verklaringen voor te bedenken. De literatuurgeschiedenis is
dikwijls onbarmhartig: er zijn heel wat schrijvers jaren- of eeuwenlang uit het zicht
verdwenen, en niet steeds de geringsten. Dat verandert - zie de recente
wederopstanding van sommige naturalisten - vanzelf wel weer. Het kan ook zijn dat
een auteur niet dadelijk ‘nazaten’ krijgt, niet aan het begin van een levende traditie
staat, en zijn beurt moet afwachten; Marcel Proust is een aardig voorbeeld. En
misschien is het werk van Dubois wel gewoon gedateerd, geschiedenis geworden,
en hebben lezers van dertig jaar later er geen boodschap meer aan.
Feit is dat Dubois zich zelf in hoge mate gelijk gebleven is; de onlangs verschenen
roman Najaar laat dat opnieuw zien. Hij is aldoor geboeid geweest door literatuur
als menselijke uitdrukkingsvorm; voor hem gaat de persoonlijkheid boven het
vakmanschap, dat hij overigens allerminst bagatelliseert. Dat is zijn ‘Forum-kant’;
de nadruk, in al zijn werk, op het ‘tragisch bewustzijn’ van de menselijke situatie,
is de existentialistische zijde. Die twee inspiratiebronnen of verwantschappen hebben
Dubois telkens bewogen in zijn genuanceerde, relativerende en persoonlijke
plaatsbepalingen, zijn essays en zijn romans; geen wonder dat de laatste wel als
‘probleemromans’ gekenschetst zijn.

Pierre H. Dubois
(Foto: Ronald Hoeben)

Van Najaar is bij eerste lezing al gauw duidelijk dat het boek een probleem
behandelt. Hoofdpersoon is de schrijver Hugo Paelen, die zich voor enkele maanden
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terugtrekt in een appartement in Venetië, om daar te werken aan de biografie van
zijn overleden, oudere vriend Victor Steinhoff, een beroemd, maar algemeen als
‘moeilijk’ beschouwd dichter, schrijver en essayist. Deze auteur is altijd dermate
gesloten geweest over zich zelf en zijn privé-leven, dat een biografie bij voorbaat
twijfelachtig is.

Vestdijk
De naam van de bewonderde schrijver kan, na het initialenspel dat Vestdijk met
Victor Slingeland heeft gespeeld, nog toeval of een knipoog zijn, maar de locatie en
de titel van dit boek zijn voor een romancier die zijn vak verstaat, verplichtend. Herfst
en dood blijken in Najaar verbonden met een tweede probleem. Paelen maakt slechts
aanstalten; hij verwijlt bij het materiaal en bij vragen over de grondslagen van de
biografie en het schrijverschap. Keer op keer dwaalt hij af naar zijn eigen
moeilijkheden, de in het slop geraakte verhouding met zijn vrouw vooral, en
gaandeweg worden de raadselen waar de biograaf voor komt te staan, verbonden
met wat in zijn eigen leven onhelder, zo niet troebel is gebleven.
De ‘dubbelzinnige aangelegenheid’ van de biografie komt hoofdzakelijk ter sprake
in essayistische passages. Overwegingen van Hugo en van de verteller lopen in elkaar
over, op een manier die sterk doet denken aan Robert Musil, wiens naam ook even
valt. In deze gedeelten is onmiskenbaar Dubois aan het woord, die het voor het boek
als ‘uitdrukking van levensgevoel’ opneemt tegen de autonomie-gedachte en ‘de
actuele literatuurwetenschap’. Men kan er anders over denken dan de auteur, maar
er wordt veel in beweerd dat hout snijdt (Dubois is per slot van rekening zelf als
biograaf van Emants opgetreden).
Het tweede probleem komt overwegend aan bod in verhalende passages:
herinneringen en overpeinzingen van Hugo, nevenintrigues, fragmenten uit Steinhoffs
nagelaten werk, en brieven. Het gaat hier om uiteenlopende betrekkingen tussen man
en vrouw, en in het bijzonder de kwaliteit ervan. De belangrijkste factor is daarbij
de ontdekking van een verborgen episode in het leven van Steinhoff. De biograaf én
vriend raakt erdoor in verwarring over de persoonlijkheid die hij zou moeten
beschrijven, die gespleten zou kunnen zijn, of heel anders dan hij altijd had gedacht,
en ook essentieel verschillend van wat in het literaire werk tot uitdrukking is gebracht.
Het is ten overvloede een episode die Hugo Paelen zich zeer aantrekt omdat hij vindt
dat ze zo goed bij hém past.
Ik doe er nu wat geheimzinnig over, maar het is net als met een goede detective:
de criticus moet weten te verzwijgen. Ik neem het dan maar voor lief dat ik niet veel
licht kan laten schijnen op de betekenis van nevenfiguren: het Italiaanse meisje Paola,
de vriend Jakob Hertz, beiden vrijgezel, de ‘groezelige’ jeugdvriend Kindermann
met zijn cynische geliefde (en en passant Shere Hite, die een veeg uit de pan krijgt),
allen in contrast tot de langdurige relaties van Hugo en Charlotte, en van Steinhoff
met zijn vrouw Anna, die aan het einde van het boek sterft: herfst en winter.
Het gaat zelfs nog veel verder. Het slothoofdstuk geeft aan het verhaal een
spectaculaire ommezwaai, waardoor titel, locatie en ‘problemen’ nog heel wat
pregnanter en navranter uitpakken dan zelfs een argwanend lezer vermoeden kon.
Ook dat zal ik niet uit de doeken doen; het geeft de merkwaardige sensatie dat je
door een spiegel stapt.
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Autobiografie
Uit een oogpunt van vakmanschap is er maar weinig op dit boek aan te merken.
Sommige verbindende passages, verhalend of beschrijvend, zijn wat stroef
geformuleerd, of vormen dode punten in het relaas (‘Hij scheert zich, neemt een bad
en laat, terwijl hij zich aankleedt, de koffie al doorlopen. De temperatuur is nog
steeds zacht en hij geniet op het terras van zijn kop koffie en zijn eerste sigaret’. De
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik een Valéry-achtige huiver voor zulk vertellen
koester.) Zowel met de ‘vorm’ als met de ‘vent’ heeft te maken dat de meeste
nevenfiguren, hoe duidelijk hun functie mag zijn, aan de gestelde problemen niets
toe of af doen, en van de weeromstuit slecht uit de verf komen. Net als Paelen, wordt
de lezer erdoor van de thematiek afgeleid.
Misschien is een ‘probleemroman’ per definitie een hybride, dan nog is Najaar
een boek dat er zijn mag. Wie verlangt of hoopt dat het in literatuur onder meer om
ideeën gaat, wie zich interesseert voor de verhouding van literatuur en leven, voor
het moderne schrijverschap, voor kwesties van (auto)biografie en arrangement, voor
de ‘volstrektheid’ en de onvolmaaktheden van de liefde, voor een roman van niveau
- ik laat met deze opsomming geen serieuze lezer meer over die onbekommerd aan
Dubois voorbij kan gaan.
Allicht bedient een schrijver zich nu niet meer van bewoordingen als ‘tragisch
bewustzijn’, maar er zijn er niet veel die het verstrijken van de tijd met een ander
bewustzijn gezegend heeft. Een authentiek en integer doordachte roman als Najaar
wijst dan ook eerder op een ‘actueel’ dan op een ‘gedateerd’ schrijverschap.
■
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In de ban van Robert Ludlum
Een overzicht van nieuwe detectives
Doemdagboek door William H. Hallahan Uitgever: Spectrum, 285 p.,
f19,90
Schot zonder kogel door A.J. Quinnel Uitgever: Rostrum, Haarlem, 256
p., f24,90
De man van St.-Petersburg door Ken Follett Uitgever: Van Holkema &
Warendorf, 312 p., f27,50
Doodsbed door Stephen Greenleaf Uitgever: De Arbeiderspers, 316 p.,
f28,50
In de wurggreep van de tijd door Eric Ambler Uitgever: Bruna, 254 p., f
24,90
De heidelijken door Ruth Rendell Uitgever: Prisma Detectives, 172 p.,
f8,25
De baron door Wim Kleine Uitgever: Bruna/Zwart Beertje, 172 p., f6,25
Geen prijs te hoog door P.D. James Uitgever: Elsevier, 224 p., f19,50
The Skull Beneath the Skin door P.D. James Uitgever: Faber & Faber,
384 p., f45,45 Importeur: Nilsson & Lamm
A Cry in the Night door Mary Higgins Clark Uitgever: Simon & Schuster,
318 p., f45,45 Importeur: Van Ditmar
In the Heat of the Summer door John Katzenbach Uitgever: Michael
Joseph, 312 p., f45,45 Importeur: Nilsson & Lamm
R. Ferdinandusse
Er waart een spook door het internationale thrillerwezen: de schim van Robert
Ludlum. Ludlum is de man van de wereldwijde complotten, almachtige diensten,
ratelende machinegeweren, onzegbare geheimen, intense menselijke pijnen en
onzinnige plots, samengekrampt in jagend proza dat pas na vijfhonderd of meer
pagina's eindigt met de smartelijke pieptoon van een gebroken krijtje. De boeken
van Ludlum zijn méér dan bestsellers, zijn Nederlandse uitgever vergeleek ze eens
met het draaien van een bankbiljettenpers.

P.D. James
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Het is dus begrijpelijk dat menig thrillerschrijver, zeker in deze sombere tijd, eens
schuin naar de Ludlum-produktie loert en tegen zich zelf of tegen zijn vrouw, die op
zaterdagochtend zorgelijk het huishoudboekje bijwerkt, zegt dat hij dat ook kan. In
een vorig artikel meldde ik al hoe Owen Sela op die manier het verkeerde pad opging,
en nu moeten er nog twee op de Ludlum-lijst. De eerste daarvan is William H.
Hallahan. In 1977 kreeg hij nog de Edgar voor de beste thriller van dat jaar voor
Catch me: Kill me. Nu ligt in de winkel de vertaling van zijn in 1981 geschreven The
Trade. En jawel, het gaat over een wereldwijd complot, waarvan de kiem al gelegd
werd in 1945. De Duitse grootindustriëlen, wier vaders Hitler aan de macht brachten,
zagen hun land onder de voet gelopen door Russen van meer dan honderd
nationaliteiten. En hun plan, dat langzaam groeide, was simpel: aanmoediging van
al die nationale aspiraties zou het Russische rijk van binnenuit verscheuren. De
bondgenoot was ook snel gevonden: de ondoorgrondelijke Chinees. Het complot
wordt - we zijn in deze tijd - ontdekt door een Amerikaanse wapenhandelaar, en de
CIA weet de beste oplossing: het inzetten van hun beste agent-wapenhandelaar. Die
man, gesteund door een paar uitstekende killers, bindt de strijd aan met de moffen,
die de dochter van een hunner, ook gesteund door uitstekende killers, inzetten. Ze
worden, zoals Ludlum ook zou doen, verliefd. Het kan niet op en alles gaat pijlsnel
in de richting van doomsday. Het boek kreeg van Het Spectrum dan ook de treurige
titel Doemdagboek mee. Wie van Ludlum houdt, kan nu terecht in een boek dat
althans tien keer beter geschreven is. En wie van Hallahan houdt - de Hallahan van
Bevrijd me: vermoord me - heeft althans een boek dat goed geschreven is. Al komt
de vertaler wel af en toe met zinnen als: ‘De man, die hem met zijn kousevoeten op
zijn bureau aankeek, was generaal Wynet’.

John Katzenbach

De tweede Ludlummer is A.J. Quinnell. Na zijn overtuigende debuut (Creasy's
wraak) en het al wereldwijderige tweede werk (De Mahdi) zijn alle remmen los in
Schot zonder kogel, de vertaling van Snap Shot. ‘Een spionagegeschiedenis van moed
en moord, machinaties en machtsconflicten - verslavend tot de laatste pagina.’ Het
boek gaat over de bomaanval van Israëlische straaljagers op de kerncentrale bij El
Thoewaitha in Irak. Wat u en ik niet wisten is dat één van de F-16's tegelijk een
Israëlisch agent uit een gevangenis bombardeerde. De piloot van de F-16 is minnaar
van Ruth Paget, weduwe van een CIA-agent, en medeminnaar van Munger, 's werelds
topfotograaf, die psychisch gestoord en impotent uit Vietnam terugkwam. Uit dat
soort koekjes, Ludlum-deeg met Harold Robbins-vulling, is het verhaal gebakken.
En het ergste verwijt aan Quinnell is dat hij zoveel brokken actie, psychologie en
joodse heldenmoed moet mengen, dat het verhaal, in tegenstelling tot zijn eerdere
boeken, geen dramatische spanning krijgt maar een verzameling geladen brokstukken
blijft.
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Ken Follett
Nu we toch bezig zijn: nóg een mislukking. Ken Follett schreef De man van St.
Petersburg. Hij is de schrijver van het ijzersterke Door het oog van de naald en Code
Rebecca. Twee boeken die terecht lang op de best-sellerslijst stonden omdat ze
verrassend, spannend en voortreffelijk van sfeer waren. Beide boeken begonnen met
een zo schitterend beschreven moord in de eerste hoofdstukken dat ik hem twee jaar
geleden in een interview vroeg of hij daarvan zijn handelsmerk wilde maken. Maar
dat was, als ik hem nu vrij interpreteer, zijn eer te na. Hij wilde met dit vierde boek
bewijzen dat hij het
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bestsellerschrijven zodanig beheerste dat hij zijn formule makkelijk kon wijzigen.
De man van St.-Petersburg speelt in 1914 in Londen. De tsaar heeft een admiraal
als gezant naar Londen gestuurd om een verdrag te sluiten dat een oorlog met
Duitsland mogelijk moet maken, en een anarchist gaat naar Londen om die admiraal
te vermoorden zodat de arbeiders geen kanonnevlees zullen worden. Follett kan
prachtig sfeer tekenen, dus we zien Londen in 1914 met debutantenbals, met de eerste
feministische meetings, met de eerste fietsendiefstallen van deze eeuw, en met de
seksuele onwetendheid van huwbare meisjes (wat is in godsnaam een piemel?). Het
is wel leuk om te lezen, maar de onweerstaanbare kracht van Rebecca en van De
naald ontbreekt. Folletts gedachte dat hij dé formule voor de bestseller beheerst, is
niet helemaal bewaarheid geworden.
In de serie ‘Crime de la crime’ verscheen Doodsbed van Stephen Greenleaf.
Greenleaf schreef eerder Grave Error (Dodelijke vergissing), een prachtige private
eye-story, dat van het bekende weekblad The New Yorker een schitterende recensie
kreeg: ‘Mr. Greenleaf is a real writer with a real talent’. Het boek bereikte dan helaas
ook nooit de bestsellerslijsten. Helaas, omdat Greenleaf in Dodelijke vergissing het
ouderwetse Californische private eye-verhaal weer nieuw leven inblies. Na alle
komische variaties, na alle modieuze variaties met links-radicale en homoseksuele
en dichterlijk-zwervende speurders ontwierp Greenleaf in John Tanner weer een een
man die met moed, beleid en trouw een ingewikkelde familietragedie ontrafelde en
daarbij een spoor van bloed achterliet, want een beetje boek in dat genre laat geen
schurk in leven. Die flonkerende vonk ontbreekt in zijn tweede boek. Doodsbed is
trager en minder verrassend. Maar de private eye-liefhebber mag het boek niet missen.

Eric Ambler
Eric Amblers laatste The Care of Time heet bij Bruna In de wurggreep van de tijd.
Niet zijn sterkste boek, maar een schitterend voorbeeld van wat een grootmeester uit
het genre, op geen enkele wijze aangetast door het Ludlum-virus, kan doen met een
wereldwijd complot. Niet geheel zuivere ghostwriter, gecharterd door een louche
lobbyist wordt geconfronteerd met Arabische vorst die officieus met onze westerse
machten in onderhandeling is over het verkrijgen van zenuwgas. Ambler, in zijn
beste werk altijd profeet, laat zijn lezers heel fijntjes weten dat het échte tijdperk van
het terrorisme nog moet beginnen.
Ruth Rendells laatste, The Master of the Moor, heet in de serie Prisma Detectives
De heidelijken. Een trieste titel die ik eerst twee keer verkeerd las. Een psychologische
triller, zich afspelend op een verlaten en gewantrouwde heide met gesloten mijnen
en Keltische grafstenen. Stug volk met zwijgende mannen en doffe vrouwen. Alleen
wie zich stevig in het hoofd prent dat het Rendell is, zet door en wordt beloond met
een paar verrassende wendingen in de plot. Prisma heeft helaas het kaartje met de
dorpen en de grafstenen en de wagen weggelaten, want bij het lezen van het Engelse
origineel heb ik daar vaak op gekeken. Niet voor Rendell-beginners. Iets te
gemakkelijke vertaling, en een maf omslag. Wim Kleine is een ex-uitvinder. Althans
dat staat achter op een Zwart Beertje. Vanuit een ‘rijkdom aan levenservaring’ schreef
hij een politieroman die onder de titel De baron in alle pocketmolens staat. Op de
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omslag een hand die een briefje met het woord ‘help’ onder een deur doorduwt. Want
ergens in een landhuis sterft iemand in een hermetisch afgesloten ruimte. Uitgedroogd
wordt hij gevonden. ‘Godbewaarme,’ zei de Haan. Hij stond dan ook als aan de grond
genageld. Een ingewikkelde puzzel-detective, met de klomp geschreven. ‘Henk,’ zei
hij, ‘je spreekt met adjudant De Haan in Weesp. We komen morgenochtend naar je
toe. Zorg dat je thuis bent en de koffie bruin is.’ Dat is dezelfde De Haan die tegen
een foto van een knappe griet zegt: ‘Ik zou met jou wel eens een babbeltje willen
maken. Jij hebt net een gezicht waar een paar pumps bij horen...’
Er zijn dingen in de uitgeverswereld waar het verstand bij stilstaat. In de laatste
zes jaar heeft uitgeverij Sijthoff de hele serie boeken van P.D. James uitgebracht.
Met op het omslag: ‘Agatha Christie's kroonprinses’. Dat is geen succes geworden,
hoe aardig sommige van die boeken ook waren. Sijthoff heeft er een punt achter
gezet en een flink deel van de voorraad is tegen verlaagde prijs de markt opgegaan.
Vrijwel onmiddellijk heeft Elsevier de schrijfster overgenomen. En nu komen die
Sijthoff-boeken, in dezelfde vertaling, fotografisch opnieuw gereproduceerd weer
op de markt. Net als bij Sijthoff heet P.D. James' debuut weer Geen prijs te hoog,
vertaling van Cover her face, uit 1962.
Een boek met een Christie-achtige opzet, maar mét de poging om alle karakters
zo mooi mogelijk te ontwikkelen, en dus ook vol beginnersfouten. Ironiserwijs
verscheen in Engeland tegelijkertijd The Skull Beneath the Skin, P.D. James' negende
boek en ook weer helemaal Agatha Christie. Het is het tweede boek met in de hoofdrol
de vrouwelijke detective Cordelia Gray. Cordelia komt terecht op een eiland, waar
eigenlijk niemand af kan, en waar amateurs een toneelstuk opvoeren en een beroemde
actrice vermoord wordt. Christie zou het in tweehonderd pagina's hebben gedaan
maar James heeft er het dubbele voor nodig. En weer omdat alle karakters hun
voorgeschiedenis, hun betrokkenheid, hun Shakespeare-citaten kwijt moeten. Het
leest als de zwanezang van de puzzeldetective, standvastig is gebleven hun hert in
tegenspoed.
Wie niet kan wachten op de nieuwe Mary Higgins Clark, kan vast zijn best doen
om de Amerikaanse hardcover te kopen. A Cry in the Night heet het produkt. Jenny
MacPartland doet het domste wat ze kan doen. Ze trouwt met een bekende schilder
die ergens in het noorden op een afgelegen boerderij woont. Hij schildert in een
blokhut waar niemand mag komen. Voor ze daar goed en wel woont, gaat het helemaal
mis. ‘A woman's coat was found on the seat next to the body.’ En 's nachts zien
mensen haar in vreemde auto's stappen, terwijl ze toch angstvallig binnenblijft. Na
het sterke The Cradle will fall, dat bij uitgeverij Veen verscheen als Moord om
middernacht, in een beroerde vertaling, is A Cry in the Night een beetje een terugval
in de bekende Amerikaanse griezel-gotiek. Maar het is een vak dat de schrijfster
beheerst en de lezer kan bij ongeloof alleen maar afhaken. Tot slot nog een erg mooi
boek uit Amerika. Auteur is John Katzenbach. Verslaggever van the Miami Herald,
en zoon van één van de Amerikaanse ministers van justitie in de dagen van Nixon.
In the Heat of the Summer gaat over een journalist die een telefoontje krijgt van een
moordenaar. Hij heeft een meisje gedood en wil uitleggen waarom. Ook zijn volgende
moorden verklaart hij aan de verslaggever, die zijn status ziet rijzen. Hij wordt de
schakel tussen pers en politie en de man die zijn Vietnam-verleden met moorden wil
uitwissen, en ze ook per telefoon aankondigt. Een bij wijlen fascinerend verhaal. In
de loop van het jaar zal het boek in vertaling bij Veen verschijnen, maar voor wie
niet wil wachten - nu er zo weinig aan de markt is, begrijpelijk - vast deze aanbeveling.
■
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Een moeilijke jongen
Een biografie over de Amerikaanse dichter Robert Lowell
Robert Lowell A Biography door Ian Hamilton Uitgever: Random House,
480 p., f 64,45 Importeur: Van Ditmar
Aad Nuis
In het algemeen hou ik niet van poëzievoordrachten, kunstnijvere initiatieven als
Poëzie Hardop kunnen mij gestolen worden, maar het is iets anders als dichters uit
hun eigen werk voorlezen. Dat kan indrukwekkend zijn, of verhelderend, of pijnlijk
zoals het derderangs acteurswerk waarmee iemand als Jevtoesjenko zo krakend door
de mand valt. Kouwenaar is allesbehalve een boeiende spreker, maar hij leest met
karakter. Het merkwaardige gekwinkeleer van Vroman blijft, als je het een keer hebt
gehoord, steeds meeklinken als je hem leest. Komt het doordat poëzie meer dan
andere kunstvormen vast blijft zitten aan het persoonlijke, dat de stem van de maker
zo belangrijk is? Een goed gedicht kan over alles gaan en de meest uiteenlopende
lezers het gevoel geven dat hun eigen roerselen er perfect in zijn verwoord, - maar
vreemd genoeg ontleent het die zeggingskracht vaak aan de suggestie dat het tegelijk
de uiting is van één allerindividueelst en onverwisselbaar mens.
Vooral op Poetry International heb ik heel wat dichters gehoord, maar de meest
ingrijpende ervaring in dat opzicht was de keer dat ik een plaat hoorde van Robert
Lowell die uit Life Studies las. Iemand had die uit Amerika meegebracht toen de
bundel nog maar net was verschenen. Later heb ik die plaat nooit meer gehoord,
noch een andere voorlezing door Lowell; toen ik de dichter eens op de Duitse televisie
zag, sloeg meteen het monster van de nasynchronisatie toe. Misschien is daardoor
de schok van die eerste keer des te scherper in mijn geheugen gegrift. Het kwam,
denk ik, doordat die broze, dodelijk vermoeide en toch wendbare stem zo precies
paste bij de perfecte balans van humor en wanhoop in die gedichten. Het kwam ook
doordat die ineens een volstrekt overtuigend antwoord leken te geven op vragen die
me toen al bezighielden: hoe er nog poëzie geschreven kon worden die tegelijk
persoonlijk en veelomvattend was; hoe je het spel in de poëzie de ruimte kon geven
en toch ondergeschikt maken aan de ernst ervan.

Robert Lowell, tekening van David Levine

Het is nu meer dan twintig jaar later, Robert Lowell is al meer dan vijf jaar dood,
en zijn eerste grote biografie is verschenen; geschreven door een jongere Engelse
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dichter, Ian Hamilton. Uit dat boek blijkt dat Life Studies ook voor Lowell zelf een
hoogtepunt was, en een doorbraak naar nieuwe mogelijkheden voor zijn poëzie. Maar
onmiddellijk duidelijk was dat niet. De ontvangst van de bundel bij de Amerikaanse
critici was zo al niet slecht dan toch uitgesproken lauw. Dat had zeker te maken met
de aard van de reputatie die Lowell tot op dat moment had opgebouwd. Hij was begin
veertig toen Life Studies uitkwam in 1959, en al bijna zo beroemd als een dichter in
Amerika maar zijn kan. Maar de gedichten waarmee hij die roem verworven had,
waren duister, hartstochtelijk en geleerd. Met hun nauwelijks naspeurbare symboliek
en poëtische dubbele bodems leenden ze zich uitstekend tot bestudering door de
academische literatuurkritiek die in de naoorlogse jaren in Amerika een bloeitijd
beleefde. Voor de bewonderaars van die poëzie moet de overgang naar de schijnbaar
nonchalante, losse vorm van de Life Studies en hun soms haast keuvelende toon
moeilijk te verwerken zijn geweest.
Op zich zelf was die losse vorm niets nieuws; velen waren Lowell daarin
voorgegaan. Het bijzondere was dat hij in Life Studies zijn poëzie als het ware
binnenstebuiten keerde. De oude gedichten hadden vaak een kern van persoonlijk
voorval en gevoel - Hamiltons biografie heldert daarover veel op - die vrijwel
onzichtbaar is geworden door het bouwsel van culturele, historische en religieuze
verwijzingen en toespelingen dat eromheen is opgetrokken, en dat ervoor moet zorgen
dat de draagwijdte van het gedicht wordt vergroot. Vanaf Life Studies draait Lowell
dat om. Zijn beste gedichten zijn voortaan onverbloemde verslagen van incidenten
en emoties uit eigen leven en dat van de mensen om hem heen, maar zozeer van
binnenuit opgeladen met de subtiele middelen van zijn dichterlijk vakmanschap dat
ze eveneens, en vaak veel overtuigender, uitstijgen boven zich zelf.
Hij had daarbij steun aan een omstandigheid waar in die tijd zijn vriendin de
dichteres Elizabeth Bishop in een brief op wees. Ik ben jaloers op die
zelfverzekerdheid van je, schreef ze. Als ik net zo gedetailleerd zou schrijven over
mijn oom Artie die aan de drank was, met zijn vrouw vocht, de hele dag uit vissen
ging en van niks wist, dan zou dat een beetje interessanter zijn dan een oom die
advocaat was in de provincie, maar meer ook niet. Terwijl jij alleen die namen maar
hoeft op te schrijven!

Driftkop
Lowell was namelijk, zou je kunnen zeggen, van hoge Amerikaanse adel. Zowel van
vaders- als van moederskant stamde hij af van voorouders die nog met de Mayflower
of minstens onmiddellijk erna waren gearriveerd, en die sedertdien in Amerika en
zeker in Boston een eerste viool hadden gespeeld, politiek, economisch en
intellectueel. Het maakte dat hij zijn lotgevallen en die van zijn familie kon zien als
bij uitstek Amerikaans, en daardoor veelbetekenend. Ook anderen zagen dat zo. Toen
hij in 1943 dienst weigerde uit protest tegen de bombardementen op Duitse steden,
was dat voorpaginanieuws. Dat had niets te maken met zijn beginnend dichterschap,
maar alles met het feit dat hij een Lowell was. Ook zijn opleiding had iets
aristocratisch: de beste kostscholen, Harvard, en toen dat niet best ging en het poëtisch
talent begon te ontluiken, de beste leermeesters ook op dat gebied: Allen Tate, Robert
Penn Warren, John Crowe Ransom. Het stelde hem in staat zijn omvangrijke culturele
bagage niet alleen met ernst, maar ook met gratie mee te voeren. Ten slotte verzekerde
zijn afkomst hem levenslang van een bescheiden inkomen, wat van belang was omdat
ook in Amerika van dichten kleine baten komen.
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Tegenover die aanzienlijke natuur-
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lijke voordelen stonden ook natuurlijke handicaps - al waren de laatste op den duur
misschien nog vruchtbaarder voor zijn dichterschap. Hij was een moeilijke jongen,
die meer dan gemiddeld met zijn ouders overhoop lag; onder zijn leeftijdgenoten
was hij een buitenbeen, beerachtig, slonzig, een roekeloze driftkop. Het was op school
dat hij zijn levenslange bijnaam Cal opliep, die volgens sommigen van Caliban,
volgens anderen van Caligula is afgeleid. Daar groeide weliswaar een charmante,
erudiete en briljante Ariël uit, maar tegelijk daarmee openbaarde zich ook geleidelijk
de ziekte die hem tot aan zijn dood zou kwellen. Lowell was in ernstige mate
manischdepressief. In zijn manische perioden raakte hij telkens opnieuw gevangen
in ‘het koninkrijk van de waanzin’ en moest worden opgenomen. In de aanloop
daartoe had hij dan vaak zijn persoonlijke relaties ernstig in de knoop gebracht, vooral
door stormachtige verliefdheden en daaruit voortvloeiende huwelijksaanzoeken. Zijn
eerste huwelijk met Jean Stafford liep stuk nog voor de ziekte in haar volle gedaante
te overzien was. Hij hertrouwde weer met een schrijfster, Elizabeth Hardwick. Die
wist beter waarmee ze te maken kreeg, en hield het op bewonderenswaardige wijze
met hem vol. Hamilton geeft trouwens toch de indruk dat Lowell bij de vloek van
zijn ziekte de zegen had van trouwe vrienden.
De kern van Life Studies wordt gevormd door een autobiografische cyclus, waarin
grootouders en ouders worden geportretteerd vóór de dichter zelf optreedt in episoden
waarin de dreiging doorklinkt van zijn wankele geest. In Skunk Hour bij voorbeeld
volgt na de lichte, ironische beschrijving van een vakantiedorp aan zee in New
England de volgende wending:
...Op een donkere nacht
klom mijn Ford Tudor de heuvelschedel op,
ik zocht liefdesauto's. Met klein licht
lagen ze tezamen, boeg bij boeg,
waar het kerkhof huift over het dorp...
Mijn hoofd is niet goed.
Een autoradio blaat
‘Love, O careless Love...’ ik hoor
mijn zieke geest die snikt in elke bloedcel
of ik mijn hand had aan zijn keel...
Ikzelf ben de hel,
niemand is hier alleen skunks, die in
het maanlicht iets te eten zoeken.
Op hun zolen marcheren ze de Main Street op:
witte strepen, rood vuur van ogen in de maan
onder de witgepleisterde spits
van de Trinitarian Church...

De onveranderlijk elegische toon van de bundel maakt dat wat de dichter meldt over
zijn particuliere geval zich uitbreidt over zijn omgeving, zijn familie, Amerika, het
menselijk leven - en daarmee terug naar zich zelf, als deel van het geheel. Als poëzie
is de bundel voorbeeldig en onnavolgbaar tegelijk. Een zo gaaf geheel heeft ook
Lowell daarna niet meer gepubliceerd, maar in de stroom van gedichten die erna bij
hem loskwam is zeer veel dat op hetzelfde niveau staat. In de jaren zestig voltrekt
zich in zijn poëzie een wending naar de politiek, zonder dat het persoonlijke wordt
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losgelaten. In het gedicht For the Union Dead in de gelijknamige bundel bij voorbeeld
wordt de eenvoudige heroïek van de Burgeroorlog gecontrasteerd met hedendaags
verval. In Waking Early Sunday Morning wordt het Amerikaanse imperialisme de
wacht aangezegd; maar steeds zonder de hoogmoed die zo vaak bij de profetenhouding
hoort, want is de profeet niet zelf ziek?

Symbool
Bij Hamilton valt na te lezen hoezeer Lowell in die tijd een publieke persoonlijkheid
was geworden. Dat begon met een betrekkelijk toeval. In juni 1965, enkele maanden
na het begin van de bombardementen in Vietnam, had president Johnson een aantal
vooraanstaande kunstenaars op het Witte Huis uitgenodigd. Edmund Wilson weigerde
meteen; Lowell accepteerde eerst, maar weigerde vervolgens in een open brief. Die
weigering, van een man die vrij anti-communistisch was in zijn politieke opvattingen,
was in zekere zin een herhaling van zijn dienstweigering in 1943 om soortgelijke
redenen: het bombarderen van burgers.
De publiciteit was enorm, Lowell werd een van de symbolen van het
Vietnam-protest. Hij marcheerde mee naar het Pentagon met Norman Mailer en
dokter Spock, en werd later campagne-assistent van Eugene McCarthy tijdens diens
befaamde ‘kinderkruistocht’ van 1968. Mooi beschrijft Hamilton hoe het veredeld
ginnegappen tussen de kandidaat en de dichter de meer conventionele
campagnemedewerkers mer groeiende zorg vervulde.
Maar Lowell was rusteloos en sloeg zowel in zijn werk als in zijn leven in die latere
periode van het ene uiterste naar het andere om. In de jaren zeventig kwam er een
eind aan het huwelijk met Hardwick; zijn derde vrouw werd de Engels-Ierse lady
Caroline Blackwood. Hoewel een nieuw geneesmiddel zijn ziekte min of meer onder
controle hield, bleef die dreigen, en bovendien kwamen er nu andere kwalen bij. Het
nieuwe huwelijk hield op den duur geen stand. Het feit dat Lowell, die nu vooral
talrijke sonnetten schreef, doorging met daarin het meest persoonlijke naar buiten te
keren, leidde tot enig publiek schandaal, maar vooral tot verdere verwarring in de
relaties tot de mensen die hem het naast stonden. Toch culmineert al die turbulentie
in de prachtige bundel Day bij Day, die vlak voor zijn dood verscheen, en die een
bewuste, serene samenvatting lijkt van zijn leven en van zijn werk. In de epiloog die
de bundel besluit, staat een laatste apologie en karakteristiek van zijn dichterschap:

Epiloog
Die mooie structuren, intrige, rijm waarom heb ik er niets aan nu
ik iets maken wil
dat bedacht is, niet herinnerd?
Ik hoor het geluid van mijn eigen stem:
De kijk van de schilder is geen lens,
hij trilt om het licht te strelen.
Maar soms lijkt alles wat ik schrijf
met de versleten kunst van mijn oog
op een foto,
schel, snel, te bont, te stijf,
heviger dan het leven,
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toch door feiten verlamd.
Niets klopt.
Maar waarom niet zeggen hoe het was?
Bidt om de genade van het nauwkeurige
Waarmee Vermeer het licht van de zon
als de vloed over een kaart liet sluipen
naar zijn meisje zwaar van verlangen.
We zijn povere, vluchtige feiten
en daardoor gewaarschuwd: geef
aan elke figuur op de foto
zijn levende naam.

De biografie van Hamilton is in veel opzichten te prijzen. Er wordt betrekkelijk
weinig gezegd over het werk - het is tenslotte een studie van het leven - maar wat
Hamilton erover zegt is verhelderend, en doet naar meer verlangen. In zijn
beschrijving van het roerige, door een zo vreselijk ziektebeeld bepaalde leven van
de dichter wordt telkens de goede toon getroffen: met veel hart voor het onderwerp
maar ook een koel oog voor het komische erin worden de feiten openlijk beschreven
zonder grofheid of melodrama. Hier en daar krijg in de indruk dat Hamilton zonder
het erbij te zeggen een beetje afwijkt van zijn objectieve vertellershouding, vooral
ten koste van Caroline Blackwood, maar zo iets valt moeilijk met zekerheid na te
gaan.
Dat de nauwkeurigheid van Hamilton in elk geval minder feilloos is dan die van
Vermeer, is na te gaan in de korte beschrijving van Lowells connecties met Nederland.
In de winter van '51-'52 was hij hier voor het eerst. De grijze rust, om niet te zeggen
saaiheid, van een Hollandse regenwinter deed hem goed na een hectische zomer in
Italië en Griekenland. Een manische aanval bleef hem hier bespaard. De episode is
bij Hamilton te vinden op bladzij 176. Daar staat ook hoe de dichter kennis maakt
met ‘Huyk van Leuwen’, waarin de toenmalige redactiesecretaris van Libertinage,
Van Leeuwen, te herkennen valt. De index haalt Van Leeuwen overigens niet, en
nergens blijkt dat Lowell hem ook later herhaaldelijk heeft opgezocht.
Of liever, het blijkt wel: er staat een foto in het boek waarop Lowell en Caroline
onder het toeziend oog van gastheer Van Leeuwen Grolsch zitten te drinken; maar
daar denkt Hamilton volgens het bijschrift dat hij Peter Taylor is. Met genoegen
breng ik deze kleine vaderlandslievende correctie aan - ook al omdat Van Leeuwen
de man is die mij indertijd die plaat van Life Studies liet horen.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

33

Het favoriete personage
In de Boekenbijlage van december 1982 koos F. Harmsen van Beek als haar Favoriete
Personage (‘ja, maar het moet iemand uit de litteratuur zijn’) Plume van Henri
Michaux, en Else Hoog koos de adorabele Professor Pnin van Nabokov, en Willem
Jan Otten had een absolute voorkeur voor Zij uit een gedicht van Leopold. De reacties
op de vraag wie het meest geliefde personage uit de literatuur was, bleek zo verrassend
en gevarieerd, dat de redactie van de Boekenbijlage een groot aantal schrijvers,
columnisten en dichters verzocht ook hun Favoriete Personage op te schrijven. Van
de ongeveer tachtig inzendingen die we binnenkregen, wordt een boekje gemaakt
dat in april zal verschijnen. In deze en de volgende Boekenbijlage alvast een kleine
voorpublikatie. tie.

Pascal Derivat door Cees Nooteboom
Er zit een paradox in deze vraag, want hij wordt gesteld aan schrijvers terwijl hij nu
juist aan lezers gesteld moet worden. Is een schrijver dan geen lezer? Vaak genoeg,
maar nooit een echte. De schrijver is een armoedige lezer omdat hij als schrijver aan
een stuk door de fictie wil doorbreken van wat hij leest. Hij wil weten hoe die andere
schrijver zijn verhaal geschreven heeft, hoe hij de suite van dat verhaal heeft
gecomponeerd, de personen geconstrueerd. Daarmee tast de lezende schrijver de
geloofwaardigheid van verhaalfiguren aan. De echte lezer mag zich vereenzelvigen,
lijden en genieten, de schrijver-lezer kan dat nooit meer helemaal, hij heeft zijn
onschuld verloren. Hij zoekt naar de technè, de kunst, de dubbele bodem en de
trucage.
De schrijver ziet in zijn onmacht alleen maar constructies, de machtige lezer zit
op zijn troon achter het raam en ziet de smekende menigte van romanfiguren buiten
die schreeuwen om toegelaten te worden. Wie zal hij eens kiezen in zijn almacht?
Die achterlijke jongen uit Yoknapatawpha County? De vervoerde Spaanse edelman
op zijn dwaze paard? De neurotische Haagse dame die de druppels van de dokter uit
Brussel al bij zich heeft om op de laatste bladzij te sterven? Of toch maar die
onbenaderbare tiener die met de oudere heer van motel tot motel trekt in het verre
Westen? Wie hij aanwijst, gaat leven, wie hij weigert, blijft in het eeuwige limbo
tussen de kaften.
De schrijver ziet het spektakel aan, maar hij wil er niet aan meedoen. Er staan
schimmen bij die iets met hem te maken hebben, hij mag niet kiezen, het enige dat
hem gegund wordt is iemand uit die ontzaglijke volksmassa achter de dranghekken,
de een of andere naamloze uit de Bouquetreeks. Of is het toch anders? Ziet hij, achter
die eerste groep van om een echt bestaan schreeuwende smekers die vier figuren dan
niet staan, afgezonderd, niets vragend, op een lege plek? Zij willen niet naar binnen.
Zij zijn zelf schrijvers. Geschreven schrijvers, maar toch schrijvers. Hij zwaait, en
misschien zwaaien ze terug. François, die zijn vader Mijnheer Seurel noemde, en
die, toen de schrijver nog jong was en van niets wist hem in een drama van verlies
en hartstocht gewikkeld had tot het leek alsof hij zelf mee mocht leven in het verhaal
dat hem verteld werd, Marcel die hem als Virgilius was voorgegaan in alle lagen van
de herinnering waar men zijn ziel in steeds andere, en soms de vreselijkste gedaantes
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tegenkomt, en de kettingrokende Zeno die hem geleerd had om meters boven zijn
eigen leven te hangen om het opnieuw te verzinnen als een boek. De vierde man kon
hij niet goed zien. Hij keek nog even naar het gedrang voor de ramen, zag hoe de
almachtige lezer de oudste van de drie zusters en haar landgenoot, de jongste van de
twee gebroeders als een kampcommandant wegstuurde, en begreep dat hij daar verder
niets te zoeken had. Maar op het ogenblik dat hij onopvallend door een zijdeur uit
het gebouw aan de Raamgracht, waar dit alles plaatsvond, wilde verdwijnen, maakte
de man, die zojuist nog onzichtbaar was, zich los uit het groepje van vier en liep snel
op hem toe.
‘Kent U mij dan niet meer?’
‘Pascal Derivat!’
Iets van de omgekeerde Dorian Gray vond er in hem plaats, alsof er een gehate
klok in zijn lichaam te pletter viel en hij nog één keer jong was. De eigenaar van het
Mas Théotime was niets veranderd sinds hij hem in 1953 voor het eerst ontmoet had,
maar dat kon ook niet. Even bleven ze aan elkaar hangen in zo'n vreemde, mediterrane
accolade waarbij twee mannen hun best doen elkaar vast te houden terwijl de rest
van de wereld instort. Pascal Derivat, die hem de weg naar de Provence en de Midi
en zo op een geheimzinnige manier naar het schrijven gewezen had! O, zum Teufel
mit der Konsequenz! dacht hij, en sloeg zijn arm om de schim voor hem, en zo liepen
ze, ieder op zijn eigen wijze tot een leven van woorden veroordeeld, als twee
verdwaalde zwervers de Kloveniersburgwal af om een verleden van dertig jaar in de
pastis te verdrinken.

Winnie the Pooh door Dirk Ayelt Kooiman

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het de favoriete romans zijn die bevolkt
worden door favoriete personages. Ik noem díé boeken favoriet die ik om de zoveel
tijd herlees, en ik me dan steeds weer nieuw moet aanschaffen omdat ik ze heb
uitgeleend en, terecht, niet heb teruggekregen. Dode zielen, Oblomov, Kosmos,
Madame Bovary, Bekentenissen van Zeno, Reis naar het einde van de nacht, De
ziener, Schuld en boete. Zeg mij wie uw vrienden zijn... Moordenaars, hysterici,
voyeurs, huichelaars, paranoïci, oplichters en lethargici.
Wie is mijn favoriet: hij die mij het meest of juist het minst onsympathiek is?
En dan de positieve helden. Professor Krug uit Nabokovs Bend sinister, Krleza's
verteller in Op de rand van het verstand, Dostojewski's Idioot, Kafka's Herr K., Jezus
van Nazareth. Ik zou niet graag in hun voetsporen willen treden. Stuk voor stuk
worden ze aan het mes geregen, krijgen ze kogel, of, op z'n best, eindigen ze in
gevang of gekkenhuis.
En die ene. Uit Een romance, De grote stilte, Vertellingen van een verloren dag.
En maar mopperen, zeuren, grübeln, overal iets achter zoeken. Ik kleed en voed hem
elke dag, maar een favoriet - nee.
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- Tóch een favoriet, bedenk ik nu. Winnie the Pooh. Bij hem zou ik wel eens
gezellig willen gaan logeren.
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Winnetou door Mensje van Keulen
Vaak kom ik niet eens meer op de namen van personages. Het zijn veelal andere,
indrukwekkende hoogtepunten waarom een aantal boeken me bijblijft. Zoals het slot
van Joseph Conrads Heart of Darkness, het eerste hoofdstuk van Irvings Garp, het
einde van Kleists Michael Kohlhaas. Als ik dan per se aan personages denk, zijn er
bij voorbeeld: de neef van Isabel in Henry James' Portrait of a Lady; de hinderlijke
man die Philip Roth's Zuckerman lastig valt; mevrouw Griezel in Roald Dahls De
Griezels (Op een ochtend wipte ze haar glazen oog eruit en liet het in meneer Griezels
bierglas vallen, toen hij even niet keek.); of de oude poetsvrouw in een verhaal van
Katherine Mansfield die, wanneer haar door de heer des huizes gevraagd wordt hoe
het met haar kleinzoon gaat, antwoordt: ‘We buried 'im yesterday, sir.’
Ik kan een personage (of ander hoogtepunt) niet los zien van al wat het omringt:
het boek. De bewondering, een zekere liefde, is voor de auteur, en de auteur die mij
het meest heeft verrast, is Flaubert. Zijn Haat is een deugd is het meest geestige,
droevige, troostrijke, herleesbare boek dat ik ken. Maar Flaubert een personage
noemen?
Van diens Indianenbloed naar Winnetou, is een rare stap. Het is ook een stap naar
de tijd dat een auteur me nog weinig tot niets zei, de tijd dat ik een jaar of twaalf
was. Na Winnetou, het opperhoofd der Apachen te hebben verslonden, kreeg ik voor
Sinterklaas Winnetou's dood. De titel, zo dreigend, die ik niet geloven wilde, de
Indiaan die toch de geest geeft... Niet alleen het hart van Old Shatterhand brak, het
waren vreselijke dagen. Desondanks las ik de andere delen, waarin Winnetou tenslotte
wél leefde en zo kwam het eens voor dat mijn moeder me op de schouder tikte en
wat lacherig zei, op te staan. Om mij heen was alles weggedragen. Ik zat op de laatste
stoel in de kamer.

Oom Boos-Kusje door Jan Mulder

Een oom in een erg kort verhaal van Remco Campert.
Hij heette Boos-Kusje.
Alles is een naam en de mooiste is Boos-Kusje. Herinner me niet meer wat oom
Boos-Kusje op zijn kerfstok had, maar het kan niet zo erg zijn dat hij mijn sympathie
ooit nog eens verspeelt. Dat komt ook door het feit, dat ik zelf eens iets heb willen
schrijven over een man die graag oom Boos-Kusje wilde worden en ervan uitging
dat je dan eerst op oom Boos-Kusje moest lijken.
Weet u hoe een oom Boos-Kusje eruitziet? Zo'n mannetje dat veel in België
voorkomt, dat is 'm. Hij heeft veel weg van de kunstschilder René Magritte. Hoedje
op, altijd hetzelfde driedelige pak aan, wit overhemd, stijve boord en de strop van
de das is plat en alles lijkt daar volkomen normaal en rustig. Een snorretje is geen
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bezwaar. Kaal hoofd is goed en kortgeknipt met scherpe scheiding zeer goed. Zwarte
schoenen met veters. Oom Boos-Kusje verandert nooit wat in zijn huis, dat geen wit
interieur heeft. Hij zal nooit een tafel of een kast een andere plaats geven. Het is
zoals het is.
Mijn verhaal zou een soort Bolero van Ravel van dergelijke oom Boos-Kusjes
moeten worden. Steeds meer zouden er in cafés zitten en door de straten marcheren.
Zijn ze een heel klein beetje fascistisch? Ziet het er liefelijker uit dan het in
werkelijkheid is? Iedereen wil het worden op een gegeven moment. Achter de loketten
van het postkantoor en lange rijen ervóór, in lagere schoollokalen ontluikende nieuwe
aanwas, en scheidsrechters van alle sporten moeten er bij voorbeeld ook uitzien als
onze favoriet: oom Boos-Kusje.
In mijn Boos-Kusje-maatschappij is het streven erop gericht, zo'n gerespecteerd
mannetje te worden. Een oom Boos-Kusje heeft geen angst voor de dood. Hij leeft
zijn leven zonder storende bijgedachten. Hij spreekt wel graag in zich zelf en schrijft
aan rapsodietjes in de namiddag, na de wandeling. Inzinkingen kent hij niet. Oom
Boos-Kusje is een persoonlijkheid waar neefjes en nichtjes van opaan kunnen. Nooit
legt hij de klemtoon verkeerd.
Op een dag stapt hij in de trein en de conducteur zegt: ‘Wel, tsjonge, Nummer 1
in de trein, wie had dat ooit gedacht!’
Oom Boos-Kusje wil een foto met handtekening geven, maar terwijl hij de
portefeuille pakt, zakt hij in elkaar. Einde hoofdstuk zeven. Acht: Het verpletterende
laatste gelijk van oom Boos-Kusje. Negen: Tante Jo.

Karlsson door Piet Grijs
Op zoek naar het favoriete personage ontmoet je onophoudelijk je dichtstbijzijnde
personage. Ik houd in de echte wereld meer van vrouwen dan van mannen, terwijl
er toch van beide evenveel zijn. In dat deel van de echte wereld dat literatuur heet,
houd ik van meer mannen dan vrouwen. Er zijn daar ook meer mannen, en de meeste
schrijvers zijn mannen. Behalve dan de schrijver van mijn favoriete personage.
Jongens met wie ik mij kan vereenzelvigen, zijn Kees en Wouter. Maar ik houd
het meest van mannen die uitsluitend en alleen leven voor hun eigen idee, en de hele
wereld daarvoor met liefde platbranden. Michael Kohlhaas en Max Havelaar zijn
daar voorbeelden van. Ik bewonder ze, maar ik kan ze niet volgen, in hun ideeën en
in hun consequente houding.

In de hele wereldliteratuur is maar één figuur waarvan niet vaststaat of het een jongetje
is of een man. Dat is Karlsson, Karlsson van het dak, aldaar neergezet door Astrid
Lindgren. In zijn huis op het dak hangt een bel. Trek je één keer aan de bel, dan
betekent dat: ‘Kom onmiddellijk hier’. Trek je twee keer, dan betekent het: ‘Kom
alsjeblieft niet hier’. En als je drie keer belt, betekent het: ‘Wat er een bof dat er op
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deze wereld tenminste één mooie, verstandige, moedige man rondloopt, die net dik
genoeg is en in alle opzichten voortreffelijk en dat jij die man bent, Karlsson’.
Karlsson is de volmaakte egoïst. Met hem verveel je je nooit. Hij heeft ontzag
voor niemand. En dan heeft hij ook nog een helikopterwiekje op zijn rug zitten
waarmee hij echt kan vliegen. Kees en Wouter worden volwassen. Michael en Max
komen vreselijk aan hun eind. Maar Karlsson is de allerbeste personage ter wereld,
zoals hij zelf zou zeggen. Ik trek drie keer aan zijn bel.

Alva door Lévi Weemoedt
Ik las Willem Wijcherts als kind: met gemak wel duizend keer! want ik lag veel ziek...
Wie nu 't meest tot mijn verbeelding sprak? Ik geloof Alva. Die leek me wel
sympathiek.
■
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De middelen van Albert Camus
Een schrijver tussen de Rode Brigades en de ‘Nieuwe filosofen’
Camus: A Critical Study of His Life and Work door Patrick McCarthy
Uitgever: Random House, 359 p., f 58,50 Importeur: Van Ditmar
Piet Piryns
Toen Albert Camus in 1957 de Nobelprijs had gekregen, hield hij in Stockholm een
persconferentie, waar een groepje Arabische studenten te boel op stelten zette. Zij
beschuldigden hem ervan de folterpraktijken van het Franse legioen in Algerije goed
te praten. Camus reageerde uiterst emotioneel, zoals dat van hem verwacht kon
worden: ‘Ik heb het gebruik van terreur altijd veroordeeld. Ik moet ook de blinde
terreur veroordelen die uitgeoefend wordt in de straten van Algiers, en waarvan
morgen mijn oude moeder of mijn familie het slachtoffer kan zijn. Ik geloof in
rechtvaardigheid, maar ik zal eerder mijn moeder verdedigen dan de rechtvaardigheid.’
Camus ten voeten uit: een moralist. Hij moet zich in zijn graf hebben omgedraaid
toen hij twintig jaar later door de leider van de Rode Brigades, Renato Curcio, in één
adem werd genoemd met Bakoenin en Mao Zedong. In de rechtszaal citeerde Curcio
uit Camus' Le mythe de Sisyphe ter rechtvaardiging van het Italiaanse terrorisme.
Camus is niet alleen tijdens zijn leven vaak verkeerd begrepen.
In 1978 verscheen een boek over Camus van de Amerikaan Herbert R. Lottman
en iedereen was het erover eens dat nu eindelijk de definitieve biografie was
geschreven. Wat mag Patrick McCarthy (schrijver van de definitieve biografie over
Céline) hebben bezield om dat monnikenwerk nog eens over te doen? In zijn
literatuurlijst vermeldt McCarthy vierentwintig biografieën over Camus - je moet
een goede reden hebben om daar nog een vijfentwintigste aan toe te willen voegen.
Een biografie over Camus kan natuurlijk nooit saai zijn. Camus is niet alleen aan
zijn eind gekomen zoals James Dean, hij heeft ook het leven geleid van een filmster.
McCarthy is niet de eerste die de vergelijking maakt tussen Camus en Humphrey
Bogart in Casablanca. Maar wat valt er nog voor nieuws te vertellen over het
schooiertje uit de achterbuurten van Algiers? Dat hij leed onder de onbereikbaarheid
van zijn achterlijke, half-dove moeder? Ik heb dat wel eens eerder gelezen. Zijn
tuberculose, zijn depressies, zijn machismo, zijn niet aflatende potentie en zijn
tientallen maîtresses, zijn alcoholische uitspattingen met Sartre en Arthur Koestler,
die niet zelden op een handgemeen uitdraaiden - het is allemaal uitentreuren
beschreven. Zelfs over de kleur van zijn ondergoed en de maat van zijn schoenen is
langzamerhand wel het laatste woord gezegd. Alleen over het werk van Camus blijven
hardnekkige misverstanden bestaan.
Het kan geen toeval zijn dat de beste biografieën over Camus geschreven zijn door
Engelsen en Amerikanen. Vanwege zijn dubbelhartige houding tijdens de Algerijnse
oorlog viel Camus bij de Franse linkerzijde in ongenade - tot de ‘nieuwe filosofen’
in hem een voorloper ontdekten. In het voorwoord van zijn biografie schrijft Patrick
McCarthy dat hij wil nagaan wat Camus vandaag nog betekent: ‘Camus is een geval
apart omdat hij de belichaming van een tijdgeest was. La Peste bezong de waarden
die mensen in staat stelden om het nazisme te bestrijden - moed en kameraadschap.
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Camus werd toegejuicht als de schrijver die tijdens de koude oorlog zowel
kapitalistische als marxistische utopieën aan de kaak stelde. Daardoor ontstond een
geïdealiseerd beeld van Camus. Des te makkelijker was het voor de volgende generatie
om hem af te wijzen als een heilige die verraad had gepleegd. Camus was geen heilige
en de eerste plicht van iedereen - biograaf of criticus - die over hem schrijft, bestaat
erin de mythes rond zijn persoon door te prikken. Hij was een slecht filosoof en hij
had ons weinig te vertellen over politiek. zijn toneelstukken zijn houterig, maar zijn
romans schitterend. Als mens was hij minder heroïsch maar ook interessanter dan
zijn legende.’

Albert Camus, tekening van David Levine

Dilemma's
Was Camus een politiek onbenul? McCarthy slooft zich uit om deze stelling te
onderbouwen, maar zijn boek levert merkwaardig genoeg het bewijs van het tegendeel.
De aardigste hoofdstukken handelen over Camus' werk als journalist; een facet van
Camus' schrijverschap waar andere biografen weinig belangstelling voor hadden.
In 1938 (hij was toen vijfentwintig) werd Camus verslaggever van het linkse blad
Alger-Républicain. Hij schreef daarvoor een reeks reportages over de armoede onder
de Arabische bevolking van de Algerijnse provincie Kabylië. Camus was het prototype
van de bevlogen journalist. Een boy-scout die nog niet genoeg eelt op zijn ziel had.
Hij koketteerde ook wel met zijn gewetensnood: ‘Ik moet toegeven dat ik
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mij schaamde toen ik in Kabylië was. Ik moest me zelf dwingen om vragen te stellen.’
Dat de reportages van Camus zich vandaag nog altijd laten lezen, is te danken aan
zijn weergaloos gevoel voor ironie. In een schitterend essay heeft Camus ooit de
dilemma's van de geëngageerde journalistiek beschreven: cijfers en statistieken
zeggen weinig (wat is het verschil tussen honderdduizend en tweehonderdduizend
hongerlijders?), woorden schieten te kort. De journalist die zich waagt aan de
beschrijving van crepeergevallen, verdwijnt in de valkuil van de retoriek en
veroorzaakt bij zijn lezers alleen een déjá lu-effect. Biafra, Cambodja, El Salvador
- generaties journalisten na Camus zouden met datzelfde probleem tobben. Camus
was in zijn beginjaren als journalist gefascineerd door rechtbankverslaggeving. Hij
volgde onder meer het proces tegen de Arabische nationalist El Okbi, die er door de
Franse koloniale machthebbers van werd beschuldigd dat hij de moefti van Algiers
had vermoord. Dat proces was een van de inspiratiebronnen voor Camus' meesterwerk
L'Etranger.
In de romans van Camus wordt twee keer een journalist opgevoerd. In L'Etranger
probeert Meursault voortdurend enige emotie te ontdekken op het gezicht van de
journalist die zijn proces bijwoont. Als het doodvonnis tegen Meursault wordt
uitgesproken, kijkt de journalist de andere kant op. In La Peste is de journalist
Rambert, die door een Parijse krant naar Oran is gestuurd voor een reportage over
de dode ratten in de stad, de enige van de vijf hoofdpersonen die nooit een letter over
zijn ervaringen zal schrijven. Hij besluit in Oran te blijven en de pest metterdaad te
bestrijden. Schrijven, heeft Rambert geleerd, is de amputatie van het leven.
Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd Alger-Républicain onder
militaire censuur geplaatst. Camus moet zich in die tijd kostelijk hebben geamuseerd
- in Algiers was de oorlog tenslotte ver weg. In zijn artikelen voor Soir-Républicain
(zoals het blad inmiddels heette; Camus schreef daarin onder het pseudoniem Jean
Meursault) gebruikte hij bij voorkeur zeslettergrepige woorden, die de toezicht
houdende officieren in een woordenboek moesten opzoeken, of onbegrijpelijke citaten
van Voltaire, waarachter zij op zijn minst een codeboodschap vermoedden.
Veel bekender dan Camus' journalistiek werk uit zijn Algerijnse periode zijn de
hoofdartikelen die hij in Frankrijk schreef voor het verzetsblad Combat. Volgens
McCarthy heeft Camus zijn reputatie als verzetsheld niet verdiend: hij zocht pas
aansluiting bij Combat in december 1943, zes maanden voor de landing van de
geallieerden in Normandië. Dat is een nieuw gegeven. Zelfs iemand als Simone de
Beauvoir, die altijd een hartgrondige hekel heeft gehad aan Camus, heeft er nooit
aan getwijfeld dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld in het verzet. Camus heeft
zich die reputatie ook altijd laten aanleunen.
Anders dan de reportages in Alger-Républicain hebben Camus' artikelen voor
Combat de tand des tijds niet doorstaan. De stijl is hoogdravend en wordt niet langer
getemperd door enige ironie. Camus benadrukte de waarden van de Franse cultuur
als wapens in de strijd tegen het nazisme: ‘Onze kameraden die treinen met Duitse
legertransporten doen ontsporen, doen dat in naam van Racine.’ Hij werd niet
gehinderd door twijfel: ‘Wij zullen uit de oorlog te voorschijn komen met schone
handen.’
Dat viel tegen, zoals Camus na de bevrijding zou merken. Camus, die een verklaard
tegenstander was van de doodstraf (men leze daarvoor Réflexions sur la Guillotine,
een van zijn beste essays), had moeite met de processen die tegen voormalige
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collaborateurs werden gevoerd. Hij tekende een petitie om Céline naar Frankrijk te
laten terugkeren: ‘Ik walg van politieke processen’. En na de atoomaanval op
Hirosjima was Camus vrijwel de enige in Frankrijk die niet in gejubel uitbarstte. Hij
sprak zijn afschuw uit over een wapen ‘waarmee onze technologische samenleving
de hoogste graad van barbarij heeft bereikt’. Op de redactie van Combat, waar
communisten, gaullisten en sociaal-democraten elkaar verketterden, kwam Camus
alleen te staan. Voor de communisten was hij een jakhals, Sartre noemde hem een
moralist en een zeurkous. In 1947 ging Combat aan politiek gekrakeel ten onder.

Hegel
De breuk tussen Camus en Sartre probeert McCarthy te verklaren als een
incompatibilité d'humeur. Sartre, schrijft McCarthy, ‘was een man van het Noorden,
van Le Havre, van de regen en de modder’, terwijl Camus een kind van de zon en
van de woestijn was. Sartre kwam uit een bourgeois-gezin en benijdde Camus diens
proletarische afkomst. En bovendien was Sartre - als bekend niet moeders mooiste
- jaloers op Camus' succes bij de vrouwen.
Dat zal allemaal best waar zijn, maar in de eerste plaats ging het tussen Camus en
Sartre natuurlijk om politieke tegenstellingen. Camus was een pacifist, een voorstander
van geweldloosheid die in alle omstandigheden weigerde vuile handen te maken.
Hij was erg onder de indruk van Aldous Huxley's Ends and Means. Daarin bepleit
Huxley een morele houding ten aanzien van geweld: ‘het doel kan nooit de middelen
rechtvaardigen, om de eenvoudige en voor de hand liggende reden dat het doel
bepaald wordt door de aard van de gebruikte middelen’.
Camus heeft die stelling verder uitgewerkt in L'Homme Révolté, niet zijn beste
boek zoals McCarthy terecht opmerkt, maar wel een van de interessantste politieke
geschriften van de koude oorlog. In L'Homme Révolté (1951) maakt Camus de kachel
aan met de theoretici van de revolutie - van Markies de Sade en Baudelaire tot Hegel
en Marx. Dat
Vervolg op pagina 40
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Het gelijk van de hinderlijke vragen
J.T. Barendregt over psychologie, psychotherapie en China
De zielenmarkt. Over psychotherapie in alle ernst. door J.T. Barendregt
Uitgever: Boom, 184 p., f 27,50
Christien Brinkgreve
De vorige winter overleden psycholoog Johan Barendregt bezat de kenmerken van
het ware professorendom: de scherpe blik die direct tot de fundamenten weet door
te dringen, de systematische scepsis en de chronische ongelovigheid die niet tot
nihilisme maar tot onderzoek weet te inspireren. Het is deze houding die ook
Barendregts laatste boek, de postuum uitgegeven artikelenbundel De zielenmarkt,
kenmerkt: het prikkelende ontleden van wat voor wetenschap doorgaat, en het
terugbrengen van de gedachten tot enkele basisvragen, in dit geval vooral over
psychotherapie.
Het boek bestaat gedeeltelijk uit al eerder gepubliceerde artikelen, en gedeeltelijk
uit stukken die door zijn zoon Henk Barendregt na zijn overlijden voor uitgave gereed
zijn gemaakt. Het oudste stuk dateert uit 1957, de meeste zijn geschreven in de jaren
zeventig. Al variëren de hoofdstukken in onderwerp en toegankelijkheid, ze hebben
een aantal dingen gemeen: de helderheid van de vragen, de geconcentreerdheid van
de zinnen, en de onmodieusheid van de gedachten, of het nu gaat over psychotherapie
en psychologie of over zijn reis door China.
In de stukken over psychotherapie bepleit Barendregt in de eerste plaats de
ontwikkeling van een goede diagnostiek die aan de keuze van een therapie vooraf
dient te gaan. Een beslissing over een bepaalde therapie zou genomen moeten worden
op grond van inzicht in de vraag welke therapie bij welke klachten past en bij welke
persoonlijkheid, maar meestal wordt het bepaald door de richting die de therapeut
aanhangt: therapieën zijn meer therapeut-gericht dan patiënt-gericht, luidt een van
zijn conclusies. Therapeuten van verschillende richtingen, die gevraagd werden hun
commentaar te geven op een gefingeerde gevalsbeschrijving, bleken allen deze patiënt
goed in hun taal en praktijk in te kunnen passen, hoe verschillend de omschrijvingen
verder ook zijn. Waar de gedragstherapeut droog noteert dat het piekeren over vader
in elk geval te maken heeft met de basale verveling, daar schrijft de Rogeriaan dat
de patiënt 's nachts wakker ligt en dan piekert en zachtjes ligt te huilen. Verschillende
woorden, verschillende werelden. Voor de gedragstherapeut bestaat de patiënt uit
een bundel gewoontes, uit situatie-reactie-koppelingen die haar dagen bepalen. De
wereld van de Rogeriaan is mooier: voor hem is de patiënt iemand met belevingen
en wensen die zij in haar leven nog eens vervuld hoopt te krijgen. Deze verschillen
in bewoordingen gaan samen met een verschil in aanpak: waar de Rogeriaan zou
proberen de patiënt te laten stilstaan bij wat er in haar omgaat, daar zou de
gedragstherapeut het gepieker juist krachtig aanpakken. Na het weghameren van dit
gepieker zou het verdriet dan wel ophouden, terwijl volgens de Rogeriaan het piekeren
wel zal verdwijnen als de patiënt geen verdriet meer heeft.
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J.T. Barendregt

Fondspatiënten
Wie hier gelijk heeft, is vooralsnog geen uitgemaakte zaak, maar in elk geval gaat
het in de wereld van de Rogeriaan heel wat minder ruw toe. In de wetenschap kunnen
we lang en breed discussiëren over de vraag in hoeverre een persoonlijkheidstheorie
juist is en in hoeverre het rendement van een therapie is aangetoond, maar als het
erop aankomt, zo concludeert Barendregt, dan gaan we af op de theorie die het
mooiste is, op de therapie die onze ziel ontziet. Dan worden esthetische criteria
aangelegd. ‘Want dan kiezen zij niet de therapie die naar hun opvatting de beste is:
de klachten doen verdwijnen in zo min mogelijk tijd.
Dat is meer iets voor fondspatiënten. Die leven onder dermate eenvormige
omstandigheden dat zij toch nauwelijks een eigen ziel ontwikkeld kunnen hebben.
Ze moeten dus maar in gedragstherapie en dat is trouwens al heel wat chiquer dan
pillen. Maar interessante mensen hebben wel een eigen ziel. En die moet, zoals voor
goed geld bij de tandarts hun gebit, bewaard blijven, levenslang, hoe treurig die ziel
er ook aan toe is. Deze mensen hebben daarom recht op de meest luxueuze therapie:
de klachten doen verdwijnen met zo min mogelijk verandering. Of dat recht een
voorrecht is, is een andere vraag,’ zo besluit hij een van zijn stukken op de hem
kenmerkende, de mat wegtrekkende wijze.
Naast de zinnigheid van zijn nimmer aflatende vragen en de trefze-
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kerheid van zijn taal treft de alertheid van zijn waarnemingen. Nog voor de geduchte
Rubinstein met Klein Chinees woordenboek haar tanden in China had gezet - het
was 1974, de tijd van het Grote Juichen over China was nog in volle gang - had
Barendregt reeds in Het Parool verslag gedaan van zijn Chinese ervaringen. Dat hij
zich door de Chinezen geen stroop om de mond liet smeren, valt bij een rechtgeaard
anticommunist als hij niet te verwonderen. Toch is zijn reisverslag niet rancuneus
ontmaskerend. Het begint wat brommerig -: ‘Enige scepsis was wel op zijn plaats.
Reeds in de bus van het vliegveld naar Peking konden we onze vooruitstrevende
gevoelens niet langer bedwingen. We jubelden over alles wat we zagen: kijk eens,
wat leuk, daar staat iemand van een brood te eten; kijk eens wat een interessante
fietsbellen ze hier hebben. Ik ben politiek te weinig geëngageerd en een te
onaangenaam mens om over dit soort dingen langdurig mee te blijven juichen’ -,
maar de toon wordt allengs verwonderd en vooral nieuwsgierig. Al zal zijn
voortdurende sceptische gevraag niet door alle groepsleden steeds evenzeer
gewaardeerd zijn, toch is zijn houding ten opzichte van de Chinezen niet anders dan
die hij tegenover de Nederlanders in zijn boek (in dit geval vooral therapeuten en
patiënten) aan de dag legt. Hij vraagt zich chronisch af wat hij ziet, en in hoeverre
dat verschilt van wat ze zeggen; en waarop ze baseren wat ze zeggen; en waarom ze
zich gedragen zoals ze doen. Maar misschien worden dat ook in Nederland, en ook
binnen de wetenschap, hinderlijke en onbeleefde vragen gevonden.

Smakelijk voedsel
Niet alleen was Barendregt ‘vroeg’ in zijn China-kritiek, hij schiep een groot genoegen
in de ontmaskering van wat hem maar onder ogen of ter ore kwam, en de vele modes
op het gebied der psychotherapie boden hem in de jaren zeventig hiertoe ruimschoots
en smakelijk voedsel. Hij had soms iets van een hinderlijke horzel waarvan menigeen
in stilte hoopte dat hij de buurman zou steken, opdat de eigen dromen en plannen
nog even ongeschonden konden blijven.
Zo leefde in de jaren zeventig de droom van de multimethodische omnipotente
therapeut, de therapeut die alles zou kunnen, die alle richtingen in zich zou verenigen
en wist te integreren, die steeds dat zou hanteren wat op dat moment voor die patiënt
het beste was. De gedachte was mooi, en begrijpelijk: want was de beperktheid van
menig therapeut niet een groot euvel, en leden patiënten niet nodeloos omdat ze bij
voorbeeld bij een analyticus in een eindeloze therapie verwikkeld waren geraakt
waar een gedragstherapeut de patiënt met een eenvoudige oefening even over een
dood punt zou kunnen helpen? En getuigde het niet juist ook van ruimdenkendheid
dat de hogere analytici hiermee erkenden dat de lagere gedragstherapie soms meer
aangewezen was?
De gedachte was mooi, het motief was mooi, maar de vraag was hier, zo oordeelde
Barendregt, of één persoon al die therapieën kon combineren. Die richtingen
verschilden immers sterk, in activiteit, terminologie en ook in doelstelling:
gedragstherapeuten braken stimulus-respons-koppelingen af en probeerden mensen
minder afhankelijk van de situatie te maken, Rogerianen dirigeerden iemand op
nondirectieve wijze naar een reëel en vooral niet te laag zelfbeeld, en psychoanalytici
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herleidden het gedrag tot motieven en doelstellingen en trachtten de patiënt te doen
inzien dat deze conflicterende doeleinden had. Kon een therapeut zich niet beter bij
één taal houden; één leest was immers al moeilijk genoeg om zich goed en met vrucht
bij te houden. Leidde deze oecumene in psychotherapeutisch Babel niet tot
spraakverwarring en zielsvervuiling, zo luidde Barendregts retorische vraag. Toen
een hinderlijk geluid, maar de praktijk heeft hem, zoals vaker bij hinderlijke geluiden,
geen ongelijk gegeven. Een belangrijk deel van De zielenmarkt gaat over fobieën,
en de bevindingen, beschouwingen en overwegingen hierover zijn het resultaat van
het grote fobieënproject dat Barendregt in de jaren zestig opzette aan zijn afdeling
klinische psychologie. Het onderzoek van al zijn medewerkers werd op dit project
afgestemd; iets wat toen een uitzonderlijk staaltje van streng doordacht centralisme
was, en nu ongeveer is waar de overheid met veel hangen en nog meer wurgen heen
werkt: het geïntegreerde onderzoeksbeleid.
Dat zijn vertwijfelde en kritische gestel hem niet tot een angstige kruidenier maakte,
blijkt ook uit het grote gebaar waarmee hij andere projecten aanpakte, ook plannen
die nooit van de grond kwamen. Zo was hij bij de voorbereidingen van een nieuw
op te richten Interfaculteit voor Psychotherapie - waarvan hij met de Amsterdamse
psychiater Van Dantzig de initiatiefnemer was - niet van zins om uit te gaan van de
bestaande opleidingen om die in een gecombineerde en verbeterde versie uit te
brengen.

Proust en Musil
Men diende eerst te weten wat een therapeut moest kúnnen, teneinde daaruit
vervolgens af te leiden wat deze moest kénnen. Een principiële houding die de
psychiaters in de commissie zeer onpraktisch voorkwam, gewend als die zijn snel te
moeten handelen zonder de tijd voor die rustige bezinning op de grondslagen van
het doen en het denken zoals dat in de sociale wetenschappen model staat.
Een lastig mens, maar - zoals vaak - vooral voor zich zelf. Een van de conflicten
waarvan zijn werk de sporen draagt, is de eeuwige strijd in de wetenschap tussen
‘hard’ en ‘zacht’: wat we zeker weten, is niet interessant en wat interessant is, weten
we niet zeker. Of - in andere woorden - de spanning tussen precisie en relevantie. In
zijn wetenschappelijk werk ging Barendregt uiterst streng en rigoureus te werk - zijn
haat tegen ‘het metafysisch gelul’ was te groot om zich hierin enige vrijheid te kunnen
veroorloven - maar de teleurstelling na gedane, streng bewaakte, aan nauwe banden
gelegde onderzoeksarbeid was vaak dat het toch eigenlijk zo weinig opleverde. Wat
hij van psychologie wist, zo kon hij verzuchten, had hij niet geleerd uit de psychologie
maar uit de romanliteratuur, met name van Proust en Musil. Gelukkig werd in de
loop der jaren zijn stijl wat essayistischer, en stond hij zich iets meer toe aan
onbewezen gedachten en overwegingen. Steeds bleef een strengheid in denken en
argumentatie, maar het gebied en de toon verruimde zich aanzienlijk toen de eisen
van toetsbaarheid en voorspelbaarheid niet meer de dienst ge-
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heel en al uitmaakten.
In de twintig jaar dat Barendregt als hoogleraar de scepter zwaaide over de
Amsterdamse klinische psychologie hebben strenge methodologische eisen de wolliger
wetenschapsbeoefening uit eerder jaren vervangen. Evenals zijn collega A.D. de
Groot, wiens Methodologie voor enkele generaties psychologen en aanverwante
wetenschapsbeoefenaren de bijbel van het wetenschappelijk werk is geworden, werd
Barendregt gevreesd om zijn strengheid en scherpte. Hij heeft strenge eisen bevorderd,
van zijn leerlingen geëist, maar er tegelijkertijd onder geleden dat ze vaak zo braaf
en fantasieloos werden opgevolgd. Hoe beminnelijk Barendregt voor zijn vrienden
ook was, zijn leerlingen zijn niet te benijden: met harde hand en scherpe tong zijn
deze opgeleid tot het doen van een soort onderzoek waarvan hij zelf dan weer de
poverheid der resultaten hekelde. Zijn lof voor ‘buitenstaanders’ die zich minder aan
strenge methodologische eisen gelegen lieten liggen en stukken schreven die hij zijn
eigen leerlingen nooit had toegestaan, moet voor hen soms onverdragelijk zijn
geweest.
Is hij erin geslaagd de tweestrijd tussen ‘hard’ en ‘zacht’ in zijn psychologisch
werk geheel op te lossen? vraagt A.D. de Groot zich af in zijn in memoriam waarmee
De zielenmarkt opent. Het antwoord luidt ontkennend, en niet alleen vanwege zijn
vroege dood. De Groot betwijfelt of een oplossing mogelijk zou zijn geweest, en
wenselijk. ‘Ik geloof dat die strijd tussen “harde” (methodologische, ethische) eisen
en “zachte” menselijke feiten (tekorten, zwakheden, voor hem het echt humane) door
Johan werd gekoesterd, romantisch gekoesterd. Hij was een romanticus, die
emotioneel gehecht was aan strijd - kritiek, debat, schaken - aan paradoxen, aan
lijden om verlies en het menselijk tekort ook; en aan de fraaie vormgeving daarvan.’
Al deze elementen zijn in De zielenmarkt terug te vinden, zowel de strijd, het lijden,
als de mooie stijl, die een toonbeeld is van helderheid en beknoptheid, soms op het
staccato af. Barendregt heeft door zijn vroege dood - hij was zevenenvijftig toen hij
stierf - een belangrijk deel van zijn werk niet af kunnen maken. Misschien is het een
schrale troost om te bedenken dat als hij nog leefde dit boek zeker nog ergens bij
hem in de la zou liggen, waar zijn zoon en een bevriende collega het na zijn dood
uitgehaald hebben. Hieraan danken we een van de interessantste en zinnigste boeken
over de zachte sector die ik ken; nog geen tweehonderd pagina's uiterst bondig proza
dat menig plechtig en verheven standaardwerk in deze branche zal overleven.
■

Albert Camus
vervolg van pagina 36
gaat van dik hout (van de meeste wijsgeren had Camus alleen een samenvatting voor
middelbare scholieren gelezen), maar dat doet weinig af aan Camus' intuïtieve gelijk.
Camus beschouwt de Hegeliaanse geschiedenisfilosofie als de wortel van alle kwaad.
De verafgoding van de rede en het historisch determinisme (het geloof dat de wereld
bepaald wordt door de rede en dat de wereldgeschiedenis een ontwikkelingsproces
is van het onvolmaakte naar het volmaakte) zijn volgens Camus verantwoordelijk
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voor de stalinistische concentratiekampen en voor het terrorisme. Terroristen willen
de geschiedenis een handje helpen, door het ontwikkelingsproces te versnellen. Voor
stalinisten rechtvaardigt het geloof in de toekomst alle beslissingen van de partij ook de repressie en de martelingen. Camus waarschuwt (zoals Koestler dat vóór hem
deed) dat in een communistische maatschappij ‘de rechters van vandaag de
slachtoffers van morgen zijn’.
De reacties op L'Homme Révolté waren furieus. In Sartres tijdschrift les Temps
Modernes werd Camus ontmaskerd als een valse heilige: ‘Volgens Camus bestaat
de enige wijsheid in het handhaven van de status-quo.’ Toen op het hoogtepunt van
de koude oorlog de communisten in Parijs een demonstratie organiseerden tegen de
komst van de Amerikaanse Navo-generaal Ridgway, gaf Sartre Camus de schuld
voor het mislukken van die demonstratie.
Camus heeft onder die aanvallen zeer geleden. Na 1951 heeft hij geen werk van
grote betekenis meer geschreven. Ondanks alle erkenning was hij een verbitterd man
en toen hij de Nobelprijs kreeg was zijn enig commentaar: ‘Ze hadden die prijs aan
Malraux moeten geven.’ Zijn isolement werd nog vergroot door het uitbreken van
de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog, waarin Camus als pied-noir (in Algerije
geboren Fransman) geen keuze wilde maken. Hij begon spoken te zien en riep de
Arabische jeugd op ‘geen soldaten te worden van Nasser, die gesteund wordt door
Stalins tanks, of van Franco, die profeet van de islam en van de dollar’. Voor de
linkse intellectuelen was hij nu een gemakkelijke prooi, niet alleen zijn politieke
geschriften maar ook zijn literaire werk werden op de mestvaalt gekieperd.
Na Camus' vroegtijdige dood in 1960 (hij was amper zesenveertig) schreef Sartre
een ontroerend stuk waarin hij probeerde Camus als literator in ere te herstellen. Dat
had weinig effect. Alleen buiten Parijs werd Camus als een groot schrijver beschouwd.
Pas op het eind van de jaren zeventig kwam Camus in Frankrijk opnieuw en vogue.
De publikatie van Solzjenitsyns Goelag Archipel en het collectieve schuldgevoel
van intellectuelen die in Pol Pot de belichaming van de Nieuwe Mens hadden gezien,
deed een discussie oplaaien over de zin van revolutionair geweld, en waar dat toe
leiden kan. En plotseling herinnerde men zich dat die discussie al eens eerder was
gevoerd. Camus werd als politiek filosoof herontdekt, maar niet als de schrijver van
L'Etranger. ‘Ik ben bang dat Camus' nieuwe vrienden hem geen betere dienst bewijzen
dan zijn oude vijanden,’ concludeert McCarthy.
■
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Hugh Jans
Yoghurt in de keuken
Yoghurt wordt sinds mensenheugenis gegeten. Yoghurt is vrijwel
universeel. Wrongel en wei, herders in de grazige hooglanden van
Centraal-Azië verkwikten zich ermee, bedoeïenen spreidden hun tapijt
in de tent op het Saharazand om een nap yoghurt te drinken. In de
vochtige hitte van Zuid-India, in de luchtige teakhouten paleizen in
Bangkok, in het Midden-Oosten, in de Balkan, Scandinavië en Afrika
wordt yoghurt gebruikt, zoals het is, met of zonder suiker of in
dranken, soep, salade, saus, bij vlees, vis, gevogelte, als marinade of
bij desserts.
Niemand kan de uitvinding ervan opeisen, het werd vanzelf ontdekt
waarschijnlijk toen herdersvolk melk in zakken van geitenhuid goten
en de aangename zonnewarmte bacteriën de kans gaf om via melkzure
gisting de melk in te dikken tot vlasubstantie.
Met dunne of drinkyoghurt kunnen we heerlijke frisse dranken maken
door ze te mengen met wat limonadesiroop of met vruchten. Voor
kookyoghurt moeten we yoghurt binden, anders kan hij gaan
klonteren. Dat kan als volgt:

Kookyoghurt
2 eetl. yoghurt
1 dessertl. maïzena
2 koppen yoghurt

Meng de 2 eetlepels yoghurt in een kommetje met de maïzena. Roer dit mengsel
door de 2 koppen yoghurt in een dikwandig sauspannetje en breng het op laag vuur
aan het sudderen, af en toe roerend. Sudder 10 minuten of tot het mooi dik is
geworden. Laat de kookyoghurt dan afkoelen, doe hem over in een kom en klop hem
mooi glad met een elektrische handmixer.
Van yoghurt kunnen we ook hangop maken.

Hangop
4 koppen yoghurt
kaasdoek & een vergiet

Giet de yoghurt in een met dubbelgevouwen vochtig kaasdoek bekleed vergiet en
laat het in een diepe bak uitlekken, zodat de wei van de wrongel gescheiden wordt.
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Schep de wrongel van tijd tot tijd om, zodat het vocht er makkelijker uit kan vloeien.
Klop de hangop glad in een kom. Hangop kan met suiker, vruchtensap of -moes
gegeten worden. Ook gekruid met zout en peper of gehakte kruiden.

Komkommeryoghurtsla
2 koppen yoghurt
zout, peper & suiker
2 kleine komkommers, in kleine dobbelstenen
1 ui, klein gesneden
1 rode Spaanse peper, ontpit en gesneden
1 eetl. gehakt vers korianderblad, lavas of peterselie

Klop de yoghurt glad in een slabak, met wat zout, peper en een snuf suiker. Roer de
andere ingrediënten erbij.

Schol met hangop
boter
9 ons scholfilets
zout & peper
½ theel. gedroogd dillegroen (Spice Islands)
1½ dl yoghurt hangop
2 dessertl. Zaanse mosterd
1 dessertl. vers geraspte mierikwortel
citroensap
4 eetl. geraspte oude kaas

Beboter een lage vuurvaste schotel en leg de scholfilets naast elkaar hierin. Kruid ze
licht met zout, peper en het dillegroen.
Klop de hangop met mosterd, mierikwortel en wat citroensap, zout en peper glad
en bedek de vis ermee. Bestrooi het met de geraspte kaas en schuif het 8 minuten op
8-10 cm onder een ovengrill of in een zeer hete oven tot het lichtgebruind is. Geef
er gekookte aardappeltjes en een frisse salade bij.

Kalfsvlees in yoghurtsaus
8 ons kalfslappen, in blokken
2½ eetl. boter
1 eetl. maïsolie
zout & peper
1 theel. korianderpoeder
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½ theel. komijnpoeder
1 ui, klein gesneden
1 teen knoflook, gehakt
1 brede reep sinaasappelschil zonder wit, in dunne reepjes
4 dl kookyoghurt

Bruin de blokken kalfsvlees in een sauteuse met de hete boter en maïsolie op
middelgroot vuur. Schep het vlees met een schuimspaan over in een stevige kasserol
of braadpan en kruid het met zout, peper, koriander en komijn.
Fruit ui en knoflook in het bakvet in de sauteuse tot de ui transparant is. Schep het
met de reepjes schil bij het vlees. Voeg de kookyoghurt toe, zout en peper nog licht.
Breng het aan het sudderen en sudder 1 uur in de gesloten kasserol. Zet het deksel
dan schuin op de pan en sudder nog ½ uur door of tot het vlees mals is geworden en
de saus wat is ingekookt. Geef er gekookte rijst of beboterde lintmacaroni bij met
bloemkoolrozetten.

Yoghurt-kerriesoep met garnalen
2 eetl. boter
2 ons worteltjes, in stukken
1 ui, klein gesneden
1 teen knoflook u.d.kn.
1½ eetl. Madras kerrie
½ theel. suiker
3 koppen warme pittige kippebouillon
1 ½ kop yoghurt
3 ons vers gepelde steur- of Hollandse garnalen
zout & cayennepeper
gehakt selderiegroen

Smelt de boter in een soeppot en fruit hierin wortel, ui, knoflookpulp, kerrie en suiker
2 minuten, al roerend, aan. Giet de warme bouillon erbij, breng het aan de kook en
kook 8 minuten zachtjes. Haal de groenten eruit met een schuimspaan en pureer ze
met een elektrische handmixer. Roer ze weer bij de bouillon en sudder het 5 minuten.
Roer er dan zonder te koken de yoghurt bij tot alles doorgewarmd is. Schep de
garnalen erdoor. Kruid naar eigen smaak met zout en cayenne en geef de soep in
warme kommen, bovenop versierd met gehakt selderiegroen.
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Gerrit Komrij
Tekening Joost Veerkamp

Tering Stein
21
Toen Abdul luid brullend en met een op bloed belust kromzwaard de flat op vierhoog
binnenstormde wist hij nog niet dat daar alle tussenmuren weggebroken waren. Hij
had op zijn minst gerekend op een hal en een woonkamerdeur, een klapdeur desnoods,
die hij open moest trappen. Nu werd hij door niets en niemand in zijn stormloop
gehinderd, zelfs niet door zijn volgelingen of door de buikdanseressen die,
geschrokken van zijn rauwe kreet, schielijk opzij waren gesprongen. Pamela, die
voorop had gelopen, had intussen het balkon met de pijl waar de profeet aan hing
bereikt. De deur van het open kookgedeelte had ze niet achter zich dichtgetrokken.
Door diezelfde deur schoot nu Abdul, nog altijd brullend, naar buiten. In één ruk had
hij de flat genomen. Hij sloeg over het balkonhek en tuimelde de diepte in. Zijn kreet
verstierf. Vervolgens een plof, waarna diepe stilte. Het hele balkon stond nu vol
muzelmannen. De buikdanseressen zouden er niet meer bij hebben gekund - dat was
geen probleem, want ze hadden zich inmiddels over de baby ontfremd. De
onverwachte aanblik van het kleine schaap, dat daar zo moederziel alleen in de grote
ruimte zat, had hun hart in vuur en vlam gezet en ze vertroetelden het om strijd.
De mannen buiten konden zich voorlopig niet al te zeer bekommeren om de
teloorgang van hun religieuze hoofd. Al hun aandacht ging uit naar de imam aan de
vlaggestok, die in het avondlicht op een spookachtige vleermuis leek. Ze hoorden
het knarsen van de pijl en het gefladder van zijn mantel. Snel ingrijpen was hier
geboden. Even nog wierpen de mannen een blik over de balkonleuning. Ze zagen
hoe zich op de begane grond een bloedplas om Abdul vormde, sloegen voor de tweede
maal die avond een halve maan en concentreerden zich vervolgens op hun benauwde
verlosser. Allah moest maar voor Abdul zorgen. Als je dood was, was je bij hem in
goede handen. Nu ging het om het behoud van zijn imam.
De concentratie van alle mannen tegelijk woog niet op tegen die van Pamela. Dit
was nu al de tweede keer dat de Turken haar een wonder zagen verrichten. Eerst had
ze de imam van een moordaanslag gered en nu weer uit een zonderlinge positie.
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Allah had haar vast als beschermengel meegezonden met zijn neef. Want je wist op
de wereld maar nooit. Er gebeurden de vreselijkste ongelukken, auto's raasden in het
wilde weg rond, er zaten overal kuilen en kraters in het plaveisel, er loerden bandieten
met stiletto's in portieken en voordat je het wist viel je wel ergens van een dak.
Logisch dat je, als het zo met de wereld was gesteld, je voorzorgsmaatregelen nam.
Allah had geen betere kracht kunnen meesturen. Want deze vrouw hoefde de imam
alleen maar strak aan te kijken of hij bedaarde al. Het leek of hij kracht putte uit die
blik. Hij staakte zijn klapwieken, zijn ogen rolden niet langer en zijn spieren werden
zo sterk dat hij weer een stevige greep kreeg op de pijl, zodat hij zich langzaam naar
het balkon toe kon bewegen. Elk gebaar werd in de magische invloedssfeer van die
vrouw vloeiend en weloverwogen. Het was voor het eerst in hun leven dat ze, zonder
bijgedachten, bewonderend keken naar iemand van het zwakke geslacht.
Weldra was de imam zo dichtbij dat hij met vereende krachten naar boven kon
worden getrokken. Met zo'n grote mantel had je ook veel houvast, dat scheelde.
De muzelmannen vielen, toen Gijs weer in hun midden was, op hun knieën van
dankbaarheid. Enkele minuten bleven ze in die positie van aanbidding liggen. Toen
hoorden ze in de verte een kletterend geluid. Ze sprongen op om over de rand van
het balkon te kijken. Het was de pijl geweest, die losgeschoten was. Hij had zich ze zagen het in het schijnsel van een straatlantaarn - midden in de bloedplas geboord
en trilde nog na. Ook zagen ze een eenzaam kromzwaard flonkeren. Het lijk van
Abdul was verdwenen.
(wordt vervolgd)
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Het leven een kerstboom
Huwelijk en gezin
Lodewijk Brunt
In de jaren zestig en zeventig, toen de bomen tot in de hemel groeiden, werd er druk
geëxperimenteerd met ‘nieuwe leefvormen’. Buitenechtelijke relaties moesten op
één lijn worden gesteld met het huwelijk. Ik herinner me pleidooien voor de wettelijke
erkenning van bigamie, polyandrie, polygynie en seriële monogamie. Alles kon, en
dat was maar goed ook. In Californië, de bakermat van veel van dit fraais, bestonden
op zeker ogenblik grote groepen mensen die er een punt van maakten om iedere
nacht met een andere partner door te brengen. In plaats van fidelity spraken ze daar
over polydelity. Tot zo'n jaar of wat geleden las ik dikwijls van dat soort berichten
in de krant en ik knipte ze trouw uit, maar tegenwoordig hoor ik er niet veel meer
over.
Komt dit soort experimenten niet meer voor, of hebben journalisten andere zaken
aan hun hoofd? Wat mij in ieder geval opvalt, is dat het praten over al die fantastische
alternatieve stijlen van leven zo langzamerhand belegen begint te klinken. Passé. Ik
realiseerde me dit, toen ik onlangs Suzanne Brøggers boekje Verlos ons van de liefde
weer eens inkeek. Ik zat midden in een verhuizing en was bezig om vloekend en
zuchtend de krankzinnige hoeveelheid boeken in te pakken die ik om onbegrijpelijke
redenen in de loop van mijn leven verzameld heb. Het boek lag bovenop een stapel,
zodoende. De schrijfster maakt zich woedend over het traditionele gezin, of
‘kerngezin’, zoals het in de Nederlandse vertaling hardnekkig wordt genoemd. Dat
was in radicale kringen bon ton, maar Brøgger uitte zich extremer dan de meesten.
‘Mijn wanhoop over het kerngezin is “alleen maar” aan het volgende te wijten,’ zo
zegt de schrijfster parmantig, ‘ik heb mijn jeugd in een ongelukkig gezin doorgebracht;
de gezinnen van mijn beide ouders waren ongelukkig; de gezinnen van mijn ouders'
vrienden waren ongelukkig; de meeste gezinnen van mijn vrienden zijn ongelukkig.’
Je kunt je hier volgens de schrijfster niet van afmaken door te zeggen dat ieder huisje
nu eenmaal zijn kruisje heeft, want het gaat hier om iets structureels: het gezin is per
definitie verrot en slecht. Huwelijk en gezin zijn vormen van je reinste kannibalisme:
iedereen die in zulke netten verstrikt zit, is bezig elkaar op te vreten. Alles wat ‘echt’
is, wordt verdrukt, waar het gezin is geweest, wil niets meer groeien. Brøgger roept
smachtend uit: ‘Als ieder die zich revolutionair noemt of waant nu eerst eens de
eigen tweezaamheid ophief en het thema populariseerde: “Trouw niet, ga scheiden!”
en het proces in die richting hielp versnellen dat duizenden en nog eens duizenden
mensen de echtscheidingskantoren bestormden, dan zou dat politieke en economische
gevolgen hebben.’ Wat heet, de samenleving zou op zijn grondvesten sidderen; de
vrouwenbevrijding zou in één klap een feit zijn; het kapitalisme ging voor de bijl en
het militair-industriële complex verdween als bij toverslag. Nooit meer uitbuiting,
nooit meer oorlog.
Er is vaak op gewezen dat de verkondigers van zulke boodschappen hopeloos achter
de feiten aanholden. De ‘progressieve strijd’ was een achterhoedegevecht, want van
het zo gehate traditionele gezin was ook al in de jaren zestig en zeventig bijna niets
meer over. En wel als gevolg van ontwikkelingen die vele tientallen jaren geleden
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op gang gekomen waren. De uitbreiding van het monopoliekapitalisme bij voorbeeld,
met zijn behoefte aan een mobiele, ontwortelde arbeidersbevolking. Of de opkomst
van het therapeutendom, dat ervoor gezorgd heeft dat in het persoonlijke leven
niemand meer op zich zelf of op anderen durft te vertrouwen. Dat mag zijn, maar
inmiddels hebben de Brøggers wél hun zin gekregen. Zeker voor zover het de
Verenigde Staten betreft, en zal Europa daar lang bij achter blijven?
Onlangs kreeg ik de resultaten van de jongste Amerikaanse volkstelling onder
ogen. Het leek alsof de cijfers door de radicale bestrijders van huwelijk en gezin zélf
waren ingevuld. Eén vijfde van alle Amerikaanse huishoudens bestaat tegenwoordig
nog slechts uit één persoon. Het aantal echtscheidingen is de afgelopen jaren
dramatisch gestegen en deze stijging zal zich naar alle waarschijnlijkheid nog sterker
voortzetten. In de leeftijdscategorie van twintig- tot veertigjarigen eindigt één derde
van alle huwelijken in een echtscheiding. Op iedere duizend gehuwden bestaan ruim
honderd gescheiden mensen. Het aantal éénoudergezinnen is als gevolg hiervan sterk
toegenomen. In 1970 leefden er ruim twintig miljoen mensen in zo'n verband,
tegenwoordig omstreeks vijfendertig miljoen; één op de acht kinderen is erbij
betrokken.
Het geboortencijfer is steeds verder aan het dalen. Tien jaar geleden bestond tien
procent van alle huishoudens uit zes of meer personen, nu is dat niet meer dan
ongeveer vijf procent. De gemiddelde gezinsgrootte ligt op iets meer dan drie
personen. Het aantal volwassenen dat ongehuwd samenwoont is sinds 1970
verviervoudigd en meer dan zeventig procent van zulke relaties is kinderloos.
Het ach en wee-geroep in de Verenigde Staten is niet van de lucht, maar er bestaan
geleerden die erop wijzen dat er nog niet van de dood van het gezin gesproken kan
worden. Want, zo zeggen ze, negen van de tien mensen blijven als gezinsleden in
huishoudens leven en negen van de tien jonge volwassenen zullen trouwen, zij het
op latere leeftijd dan in de afgelopen decennia gebruikelijk was. Zelfs mensen die
gescheiden zijn zullen voor een groot deel opnieuw huwen. Iemand van het
Amerikaanse Bureau voor Volkstellingen zei: ‘Het huwelijk is praktisch universeel
en dat zal in onze samenleving zo blijven.’ De enige verandering die hij signaleerde
was dat mensen beter dan ooit zijn gaan beseffen dat een huwelijk niet voor de
eeuwigheid gesloten hoeft te worden.
Het zal wel als geruststelling bedoeld zijn, maar overtuigen doet deze tegenwerping
me niet. Ik denk dat er werkelijk iets fundamenteels veranderd is. Hoezeer het
huwelijk in trek zal blijven, het is niet langer de gewoonste zaak van de wereld, zoals
het altijd leek te zijn geweest. Meer en meer Amerikanen ervaren een toestand die
bezig is aanzienlijk ‘gewoner’ te worden: een langer of korter bestaan als
alléénstaande. Vooral in de jongere leeftijdscategorieën is het aantal alleenstaanden
stormachtig toegenomen: een verdrievoudiging in de leeftijden tot vijfentwintig jaar
en een verviervoudiging in de categorie van vijfentwintig tot vijfendertig. In deze
laatste groep leeft één op de drie personen op zichzelf! Dat was in het begin van de
jaren vijftig één op de twintig. Nee, Suzanne Brøgger kan dik tevreden zijn.
Toch is er iets waar zelfs zij niet aan gedacht heeft. De bomen groeien niet langer
tot in de hemel, de economische crisis slaat hard toe. Dat heeft geleid tot ingrijpende
verschuivingen in de verhouding tussen arm en rijk. De kloof die daartussen bestond
is in bepaalde opzichten steeds wijder geworden de afgelopen tien jaar. En wat gebeurt
er? Juist mensen die in ‘alternatieve’ verbanden leven, lopen de kans om aan de
slechte kant van de streep terecht te komen! En wie hebben in economisch opzicht
de beste overlevingskansen? Juist, de mensen die deel uitmaken van het verdomde
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traditionele gezin: zulke gezinnen hebben jaarinkomens die minstens twee tot drie
keer zo hoog liggen als éénoudergezinnen, alleenstaanden en andere idolen van de
revolutionairen uit de afgelopen tijd. Huwelijk en gezin mogen in bepaalde delen
van de Amerikaanse bevolking vrijwel van de kaart zijn geveegd, maar wat ervan
over is gebleven, lijkt levenskrachtiger dan ooit. Arme Suzanne Brøgger, zulke
politieke en economische gevolgen zal ze in haar kwaadste dromen niet hebben
voorzien.
■
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Literair paspoort
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Vlaams Tijdschrift
NFL

Over het kopen van een hemd. In HOLLANDS MAANDBLAD van februari staat
een verhaal van Vonne van der Meer over de problemen van een vrouw bij het kopen
van een hemd in een lingeriewinkel. Treurig zijn die problemen, en nauwgezet
weergegeven. Naast een verhaal van Biesheuvel, dat handelt over de prettige en
onprettige kanten van een gevangenschap, staat er in HOLLANDS MAANDBLAD
een artikel van P.J. Stolk ‘De ander in de spiegel’. Een van de instrumenten van de
spoorzoekende mens, aldus Stolk, is de spiegel, en dit instrument is in de loop van
de tijd weinig verbeterd. Geen wonder dat het met onze zelfkennis niet erg wil vlotten.
Wat zien we als we in de spiegel kijken en hoe is het thema van de dubbelganger
verbonden met het thema van de spiegel? En hoe zit het met dromen over onszelf?
‘Wat we kijkend in de spiegel al konden vermoeden staat hier levensgroot voor ons:
het raadsel van ons eigen leven. De confrontatie is zelden bemoedigend.’ In dit
nummer ook mooie houtsnedes van Charlotte Mutsaers. In DE REVISOR (1983/1)
praten Willem Jan Otten en Gerrit Komrij onder leiding van Ben Hurkmans over
toneel. Het chemisch huwelijk van Komrij heeft zijn opvoeringen al gehad; Een
sneeuw van Willem Jan Otten komt dit voorjaar op de planken. Vandaar dat het
gesprek meer gaat over de implicaties van Een chemisch huwelijk dan over ‘Een
sneeuw’. ‘Wat is het toch een ongelooflijk rijk stuk!’ roept Komrij op een moment
in het gesprek uit. ‘We praten er nu al veel langer over dan het duurt!’ Maar, eerlijk
is eerlijk, de interessantste vragen komen van Willem Jan Otten in dit gesprek. Verder
in DE REVISOR een aardig stuk over ‘Een eeuw illustraties bij Gogols Dode zielen
van Kees Verheul. Het proza is van A. van der Heijden (giá Canaponi); een somber
verhaal van Ger Thijs; en een mij ietwat tegenvallend verhaal van de indertijd
veelbelovende Delmore Schwartz. Van de gedichten van Ad Zuiderent, Leo Vroman,
Jan Kuijper, Marcel Koopman en Eric Ruygers, springt één gedicht er uit: Prediker
1:8 van Jan Kuijper - om fluisterend te lezen. Frida Balk keert zich in dit nummer
van DE REVISOR tegen Rudy Kousbroek, naar aanleiding van Kousbroeks artikelen
over de wiskundige L.E.J. Brouwer in het Cultureel Supplement van het Algemeen
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Handelsblad. Zoals bekend pleit Kousbroek er altijd voor dat we in laatste instantie
ons verstand blijven gebruiken. Reden voor Frida Balk om Kousbroek de Redelijke
te noemen, met hoofdletter, als verwijt bedoeld. Haar argumenten zijn niet al te
gemakkelijk te volgen. Behalve op het punt dat ze Kousbroek betrapt op het
vrouwelijk bezittelijk voornaamwoord bij het woord ‘mysticisme’, dat onzijdig is.
Misschien is dit werkelijk een faux pas? Omdat Kousbroek werkelijk sexistisch
denkt? Een magere bewijslast. Het nummer van BZZLLETIN 103 is geheel gewijd
aan de schrijver J. Ritzerfeld. Over zijn laatste boek De Poolse vlecht was de kritiek
unaniem lovend. Een meesterwerk werd het hier en daar genoemd en naast De Aanslag
van Harry Mulisch werd het veel keren genoemd als het beste boek van 1982 in het
kerstnummer van VN. Geen aanleiding tot een zo hoge oplage als het boek van
Mulisch, maar wel aanleiding voor dit themanummer van BZZLLETIN. Johan
Diepstraten voert een interessant gesprek met J. Ritzerfeld: ‘Ik zou “De Poolse vlecht”
de roman van de verdringing willen noemen. Hoe sta jij daar tegenover?’ Ritzerfeld:
‘Integendeel. Verdringing is het uitgangspunt, maar waar het in het boek op uitloopt
is verlichting (god beware me voor het woord verlossing).’ Ritzerfeld gaat in dit
gesprek nauwelijks in op vragen naar het autobiografische karakter van zijn boek:
‘Naarmate de autobiografische suggestie die er van een werk uitgaat sterker is, wordt
er door de schrijver meer verborgen gehouden,’ zegt hij. En dat is een verademende
uitspraak. Graa Boomsma gaat in op de ontvangst van al het werk van Ritzerfeld,
hoe weinig respons er eigenlijk was, tot aan dit laatste boek. Cyrille Offermans,
Barber van der Pol, August Hans Den Boef en Daan Cartens analyseren en
interpreteren het werk en Rein Bloem schrijft over de rol van de film in de boeken
van Ritzerfeld. Anthony Mertens levert een ‘Leesverslag’. Niet onbelangrijk is de
bibliografie van Aloys van den Berk. Het werk van Oscar Timmers/J. Ritzerfeld
heeft immers nogal wat mutaties, samenvoegingen, en naamverwisseling ondergaan.
DE GIDS (Nr. 1, 1983) bevat een boeiend essay van Norbert Elias: ‘Hoe kunnen
wetenschappelijke en literaire utopieën de toekomst beïnvloeden?’ Elias gaat o.a. in
op het werk van H.G. Wells. ‘Een van de moeilijkste menselijke dilemma's van de
twintigste eeuw’ schrijft Elias, ‘komt voort uit de uitbreiding over de hele wereld
van de steeds dichter geweven functionele interdependenties. Wereldwijde
interdependenties maken sociale processen, zoals tot uiting komt in een
bewapeningswedloop op wereldschaal en in de dreiging van een wereldoorlog gevoerd
met nucleaire en chemische wapens, minder beheersbaar voor de deelnemers zelf.’
Hetzelfde thema van de frictie tussen wetenschappelijke en technische vooruitgang
enerzijds en sociale vooruitgang anderzijds stelt Helga Nowotny in een essay
‘Breekpunten van de rationaliteit’. En in Kroniek & Kritiek schrijft Herman de Lange
over ‘De verborgen betekenis van de ontwapeningsonderhandelingen’. Ook de kleine
tijdschriften werken hard. Het Amerikanummer van het Dordtse blad DE FONTEIJNE
heeft op de omslag een foto van de ‘Nieuw Amsterdam’ en de ‘Rijndam’ die elkaar
op volle zee passeren, op weg naar en terug van Amerika. Peter Marijnissen
introduceert een Amerikaanse onbekend dichter Robert Clairmont, van wie enkele
aardige gedichten in dit nummer staan. Robert Lowell wordt in DE FONTEIJNE
vertaald door J. Eijkelboom en Jan Willem van de Wetering antwoordt vanuit Maine
op vragen van de redactie. Inez van Dullemen beschrijft de ervaring van een opvoering
van Shakespeare's Antonius and Cleopatra, onder regie van haar man Eric Vos ...in
Kansas City.
D.M.
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Uitverkoren
The Little Drummer Girl door John le Carré. Een zich in de Libanon afspelende
thriller waarvan een Amerikaanse, Engelse en Nederlandse editie (‘De lokvogel’)
voorhanden is. Een evenement.
Het verdriet van België door Hugo Claus (De Bezige Bij). Een grootse familie- en
ontwikkelingsroman. Zie pagina 4.
Tubutch door Albert Ehrenstein. Een melancholische, vol zelfspot geschreven
novelle. Vertaald en ontdekt door Hans Bakx.

Elliott Banfield

De decaan en diens december door Saul Bellow (Agathon). Nederlandse vertaling
van een roman over een intellectueel in Chicago en Boekarest.
Franny en Zooey door J.D. Salinger (De Bezige Bij). Een mooie vertaling van Johan
Hos over de twee jongste kinderen Glass.
Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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Toujours sourire!
Het verdriet van België: ‘Ook waar het iets minder is, is het perfect’
Het verdriet van België door Hugo Claus Uitgever: De Bezige Bij, 774 p.,
f 39,50 gebonden, f 30, - paperback
Carel Peeters
Hoofdpersoon van de zevenhonderdenvierenzeventig pagina's tellende roman Het
verdriet van België van Hugo Claus is niet het volk van België gedurende de Tweede
Wereldoorlog. Evenmin het collaborerende deel daarvan dat in of om het fictieve
stadje Walle in Zuidwest-Vlaanderen woont. Ook Louis Seynaeve is niet de echte
hoofdpersoon, hoewel hij centraal staat in de handeling, omgeven door zijn vader
Staf en zijn moeder Constance, zijn grootvader Peter, zijn grootmoeder Bomama,
zijn grootmoeder van moederskant Meerke; zijn ‘Nonkels’ Leon, Robert, Arman,
Omer, Florent en Firmin; zijn tantes Violet, Berenice, Nora, Mona, Hélène; de Zusters
Engel, Thérèse, Adam, Econome, Kris, Sapristi en Gerolf van het internaat (het
‘Gesticht’); zijn vrienden op dat internaat Vlieghe, Dondeyne, Byttebier, Goossens;
zijn vriendinnen in Walle Bekka en Simone; de schrijver Marnix de Puydt, zijn leraar
de Eerwaarde Kei, zijn ‘beschermengel’ Holst, de geheimzinnige Madame Laura,
zijn vakantievriend Raf en schoolvriend Maurice. De echte hoofdpersoon is Het
Konijn, het onschuldigste dier van de wereld, dus ook van België.
Een tante van Louis Seynaeve heeft een konijn, en dat is voor de roman niet zonder
betekenis, maar het is vooral het konijn in de gedachten van Louis dat met zijn
stempelende pootjes afdrukken achterlaat in de roman. Volgens Louis heeft het konijn
van God bij de schepping een glimlach meegekregen. Het is die glimlach uit
onachtzaamheid verloren en zoekt sindsdien ‘snuffelend, neusrimpelend vruchteloos
naar die weggewaaide glimlach’. De onschuld van het konijn is in Het verdriet van
België verloren gegaan en het beest zoekt naar de glimlach om het verdriet, en in het
bijzonder het verdriet van België aan te kunnen. Tijdens een vakantie van het Gesticht
gaat Louis met zijn moeder naar de opera Het land van de glimlach. Hij ziet daar
zijn vader die figureert als ‘koelie met een lemen buik die leemrood geverfd is’. Maar
hij heeft meer oog voor iets anders dat een grotere opwinding bij hem veroorzaakt:
een Chinese prins die weet om te gaan met zijn verdriet. De prins, Sou-Chong, ziet
zijn geliefde, aan wie heel zijn hart is gewijd, terugkeren naar haar westerse
geboorteland. Zijn hart is gebroken, maar hij laat het niet merken: ‘Prins Sou-Chong
heeft zijn hart leren zwijgen. En als dat hart bij een Chinees breekt, wie gaat dat wat
aan? Wij, Chinezen tonen het niet.’ Dat herkent Louis en hij hoort zijn ‘gele
tweelingbroer’ zich zelf aanmanen ‘niets ooit te laten zien. “Toujours sourire! Le
coeur douloureux! Niets mogen ze merken”.’
De opwinding en verwarring die deze herkenning bij Louis teweegbrengt, is nog
niet over als het doek valt en zijn moeder hem vraagt: ‘Wel?’ Ongewild brengt hij
onmiddellijk in praktijk wat Prins Sou-Chong hem zojuist geleerd heeft. Hij wil
zeggen: ‘Schoon, het schoonste dat er op de wereld is’, maar hij krijgt de kans niet
omdat hij elk ogenblik in tranen kan uitbarsten. Zijn moeder reageert zonder dralen:
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‘Is 't weer niet goed genoeg? Toch? Waarom kijkt ge dan zo stuurs? Waarom zit ge
daar met zo'n vies aangezicht? Wat moet ik toch doen met u?’

Onhoorbaar lachen
Het ‘Toujours sourire’ van Prins Sou-Chong was een herkenning. In het door nonnen
geleide Gesticht waarin Louis verblijft in het eerste deel van Het verdriet van België
is hij de leider van een groepje jongens van de laatste klas die zich de ‘Apostelen’
noemen. Hij is de fantast van het stel, een ‘leugenzak’ zegt Vlieghe, en bedenkt ter
plekke de vreemdste geschiedenissen en giet zijn preoccupaties in wonderlijke
bedenksels. Tot die bedenksels behoren de ‘Miezers’, geen dingen met een bepaalde
vorm, maar iets in de lucht dat onzichtbaar en onhoorbaar is. Hij jaagt zijn verhitte
fantasie op als hij erover begint. ‘Miezers,’ zegt hij als hij hun belangrijkste kenmerk
prijsgeeft, ‘lachen altijd, wat er ook gebeurt, ook bij het ergste wat je kan bedenken.
Onhoorbaar, onzichtbaar, toch weet je dat ze lachen.’
Het konijn, dat op zoek is naar zijn glimlach is de verloren onschuld, waar Claus
soms mee voor de dag komt om aan te geven dat er toch ooit zo iets geweest moet
zijn. Louis Seynaeve is die onschuld niet, want hij is vanaf zijn geboorte opgegroeid
in een omgeving en in een wereld waarin aan de lopende band ‘gezondigd’ wordt,
zonder dat men het weet. Dat is de andere grote ontdekking die Louis doet in de
schouwburg als hij zit te kijken naar Het land van de glimlach. De Prins verliest zijn
geliefde omdat hij zich niet bewust is van de gruwelijkheid van de zeden van zijn
eigen land: hij wilde drie vrouwen. ‘Zo onwetend zijn wij. Zo doen wij toch de zonde.
Of we 't willen of niet. Nog nooit is het voor Louis zo hartverscheurend duidelijk
geweest wat er gaande is in het gesticht, in de Oudenaardse Steenweg, in de hele
wereld.’ Dit raakt aan de kern van Het verdriet van België. De mensen daarin zijn
ingekapseld in de met hen vergroeide idealen van een geloof, traditie, familie. Ze
proberen hun ‘eigenheid’, die reikt van hun familie tot Vlaanderen, koste wat kost
te behouden volgens de roomse beginselen, die zich makkelijk laten verenigen met
die van autoritair nationalisme en nationaal-socialisme. Hugo Claus heeft hierover
wel eerder geschreven, in Omtrent Deedee en De verwondering, maar niet eerder in
deze omvang, deze luchtige diepgang, met zoveel greep op zijn onderwerp.
Het verdriet van België is een lang verhaal dat niet verflauwt; het is zo consequent
doordacht dat geen enkele alinea er voor niets staat, alle woorden zijn gewogen, elk
personage breidt de menagerie uit, en kleurt de anderen bij. Er gebeurt niets voor
niets, alles voegt iets toe. Opmerkingen, gebeurtenissen of handelingen worden even
terloops honderden pagina's verder weer opgepakt. Claus' taal is een heel bijzonder,
kleurrijk, aangenaam mengsel van Nederlands en Vlaams dat een genoegen is om te
lezen. Het boek zit vol soepele uitweidingen: de verhalen die Louis bedenkt of die
verteld worden door deze of gene. De roman gaat wel over Louis Seynaeve in de
derde persoon, maar Claus denkt met hem mee, bouwt zijn gedachten uit. De schrijver
is als commentator met zijn personage verweven. Claus denkt met Louis, toch wordt
Louis ook gezien, zodat die voor de roman karakteristieke distantie ontstaat: alles
wordt met een koel oog bekeken, zonder dat je het gevoel hebt dat de schrijver buiten
de wereld staat die hij oproept.
De betrokkenheid en distantie behoren thematisch tot de roman. Louis Seynaeve
ontwikkelt zich tot iemand die zich met een onzichtbare glimlach binnen zijn familie
beweegt en ondertussen zijn eigen wereld laat ontstaan. Hij hoort er wel en niet bij.
‘Die koude van u, ik ben er bang voor,’ zegt zijn leraar Kei tegen hem. Zijn moeder
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zegt tegen zijn tante Mona: ‘Zie hem daar zitten, mijn Louis. Dat zit daar maar en
dat loopt daar maar, en ge weet niet wat hij peinst, zijn aangezicht is lijk zonder
leven.’ Dat Louis daarop roept dat hij het niet kan helpen, dat zijn gezicht zo groeit,
is een waarheid waarvan zijn moeder de reikwijdte niet kan doorzien: het groeit zo
omdat zich al enkele jaren de ‘verschrikkelijke wet’ van Prins Sou-Chong aan hem
voltrekt: laat niets merken, toujours sourire.

Ontwikkelingsroman
Het verdriet van België is een familie- en ontwikkelingsroman die zich afspeelt aan
het eind van de jaren dertig en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De wereld, de oorlog
en de politiek zijn in elk hoofdstuk aanwezig: het persoonlijke, het familiaire, het
dorpse, het streekse en het nationale in de roman hebben allemaal op elk moment
van de dag met politiek te maken. De familie Seynaeve wordt via de grootvader
geregeerd door het met bisschoppen gelieerde, geïnstitutionaliseerde katholicisme.
De familie leunt als vanzelf aan tegen alles wat met fascisme te maken heeft. Voor
de vader van Louis zijn het ideaal
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en heldendom van de Guldensporenslag van 1302 zo levend als de revolutie van
1917 voor communisten. Hij heeft bewondering voor Hitler en het Duitse volk, want
zij hebben een ideaal en ‘tegen 't ideaal is er niets bestand. Als iemand of een heel
volk zijn leven wil geven voor zijn geloof, dan is daar niets tegen te doen.’ Mussolini
is ‘een man op zijn plaats’. Hij bewondert schrijvers die zich met het volk verbonden
voelen als Cyriel Verschaeve en Edward Vermeulen, een schrijver die op al zijn
boeken ‘Uit ons volk voor ons volk’ zet. Zijn sympathie voor het Duitse volk laat
hem in Duitsland machines kopen voor zijn drukkerij en voor zijn zoon Louis neemt
hij een souvenir mee: een beeldje van een Hitlerjugend-jongetje dat de eed aflegt.
Het openbare leven van de Seynaeves en de Bossuyts (de familie van moederskant)
wordt beheerst door meeloperij, collaboratie, aanpassing, hypocrisie, zoveel mogelijk
profiteren. Het persoonlijke leven is verstoken van elke onbevangen hartelijkheid;
de verhouding tussen de familieleden is die van mensen die nu eenmaal door het lot
bij elkaar geworpen zijn en elkaar genadeloos beroddelen. Er speelt altijd een of
ander belang, haat of nijd in hun gedachten. De grootouders Seynaeve wonen niet
meer bij elkaar en haten elkaar zo erg dat de grootmoeder fantaseert hoe ze haar man
een elektrische schok kan bezorgen door een elektrische draad aan de wc te bevestigen.
De ouders van Louis leven, vooral tijdens de oorlog als zijn moeder als secretaresse
is gaan werken voor het Duitse kantoor dat de tewerkstelling regelt van Vlaamse
mannen in Duitsland, in permanente onvrede. Zijn moeder leeft op door haar werk
voor Herr Lausengier en zou haar man wel willen verlaten ‘als ik u (Louis) niet had’.
In het eerste deel, ‘Het verdriet’, wordt het verdriet beschreven: van Louis, de
familie, het land. In het tweede deel, ‘Van België’, zien we het verdriet aan het werk
in oorlogsomstandigheden. Ook al heeft Louis zijn Miezers, die altijd lachen, in het
Gesticht en thuis staat alles in het teken van de leugen en onoprechtheid. De roman
begint op het moment dat Louis en zijn Apostelen in de weer zijn met hun Verboden
Boeken, blaadjes, kranten en boeken waarvan ze weten dat ze niet gezien mogen
worden door de Zusters. Dit begin zet de toon van de roman: er wordt vanaf het begin
een verschil gecreëerd: heimelijkheid tegenover openlijkheid. De wereld van de
volwassenen zit vol leugens en raadsels. Als zijn moeder niet met zijn vader op
bezoek komt, wordt hem verteld dat ze van de trap gevallen is en niet kan komen.
Tijdens eerdere bezoeken was hij altijd zwijgzaam geweest, wat haar de opmerking
ontlokte dat ze beter niet kon komen, omdat hij toch nooit iets zei. Dat ze van de trap
gevallen is, bezorgt hem een paniekerig schuldgevoel: ‘Als hij niet geboren was, dan
had zij geen last gehad van duizelingen bij de trap.’ In werkelijkheid blijkt zij in
verwachting te zijn. Hij houdt alleen maar in gedachten van zijn moeder, uiten doet
hij het niet. Zijn moeder reageert daarop met geïrriteerde verbazing, wat hij weer
interpreteert als een bewijs dat zijn ouders hem ‘niet erkennen’ als hun zoon: ‘deze
moeder, met moeite de mijne’.
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Hugo Claus, tekening van Siegfried Woldhek

Met een moeder die in alle opzichten zo ver weg is, is het een van de Apostelen,
Vlieghe, met wie Louis zijn grimmige behoefte aan genegenheid probeert te
bevredigen. Maar het mechaniek waarmee men dat het beste kenbaar maakt, is stuk.
Hij vernedert zich zelf tegenover hem (‘Uw ziel is als de mijne. Ik zie mijn moeder
niet liever dan u’) en krijgt als reactie de vraag of hij nu genoeg ‘gezeverd’ heeft.
Maar hij is niet te stuiten: ‘Gij moogt in mijn ziel binnen en buiten wandelen als in
een duivekot.’ Hij wist dat hij ‘raaskalde zoals een ridder in de maneschijn’. Door
Vlieghe's onverschilligheid tegenover hem slaan zijn gevoelens om in een behoefte
hem te pijnigen en hem mores te leren, een gevoel dat ook zijn moeder oproept, maar
dat er heel indirect uitkomt als hij tegen Vlieghe zegt dat de Miezers ‘tijdens hun
jonge jaren hun moeder mogen schoppen en slaan’. Het ‘Nationaal monument’ van
de Miezers is ‘een moeder die sterft voor haar kind’. ‘Op een dag ben ik van niemand
meer benauwd. Niets zal mij kunnen kapotmaken. Geen verklikkers zullen mijn ziel
kunnen verstrooien,’ betoogt hij tegen Vlieghe. Zijn afgewezen gevoelens verstopt
hij in het diepst van zijn ziel en ter compensatie ontpopt hij zich als een ‘tiran in de
dop’, een ‘duivel van de koude hoogmoed’, die de kleintjes van het Gesticht tegen
de schenen schopt, Dondeyne als een slaaf behandelt (ook onder de dekens), Vlieghe
door de Apostelen laat aftuigen, geld steelt, als verklikker optreedt. Hij wordt
opgewonden van de Duitse cohorten die in marspas door Walle trekken en voelt een
mengsel van vrees en verrukking. Maar het is buitenkant. Hij is opgewonden en
gefascineerd door die gestaalde doodsengelen, maar als hij zich aanmeldt voor de
Nationaal Socialistische Jeugd Vlaanderen (NSJV) is het ‘een stap’, die uit overtuiging
gezet lijkt bij gebrek aan overtuiging: ‘Ik heb de stap gedaan, de eerste. Zonder hulp
of voorspraak of raadpleging van iemand. Als dat geen overtui-
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ging is.’ Hij betreedt daarmee het gebied van de ‘exaltatie van de moed en energie’
en steelt geld om een uniform te kopen. Dat hij een ‘denker’ is ontgaat ‘de
schaarleider’ echter niet; hij moet niet alleen ‘“peinzen, maar ook een soldaat van
het peinzen zijn, een dief, een verwoester van het peinzen. Ja?” “Ja,” zei Louis vurig.’

Moed en macht
De omvang en veelzijdigheid van Het verdriet van België zorgen ervoor dat de
ontwikkeling van Louis Seynaeve tot de figuur die hij aan het slot is aan de hand van
talloze situaties kan worden getoond. Hij is iemand die verstrikt is in de raadsels,
‘verdoemde verborgenheden’ van de volwassenen, ‘een rat op de dakzolder vol
geheimen, toespelingen, ineens afgebroken gesprekken’. Daar wil hij uit en hij ‘zal
het opnemen tegen alle prinsen van de duisternis, Louis de Schone’. Eén manier is
om ‘mijn gemene muil’ te gebruiken en verhalen en leugens te bedenken die beter
moeten zijn dan die waarmee ze hem te lijf gaan, zoals zijn vader: ‘Als ik zijn leugens
wil overtreffen, dan mag ik niemand sparen. Ook de liefste, de zachtste, moet mee
in de modder.’ Na dit gedacht te hebben, vertelt hij leugens over één van die ‘zachten’,
Zuster Engel. Toch blijft er een rest van menselijkheid in hem, zoals blijkt wanneer
hij de opgesloten blinde Zuster wil redden, of zijn oom Armand van de drank en de
vrouwen.
Louis' vereenzelviging met hardheid, moed en macht brokkelt heel langzaam af.
Het lijkt te beginnen op het moment dat hij zegt schrijver te willen worden. Hij
antwoordt wel op de vraag welk beroep hij zal kiezen als het gaat tussen soldaat,
priester of dichter: ‘soldaat’, maar dat is omdat het hem gevraagd wordt door de
Eerwaarde Kei, een priester. Kei is een volwassen versie van Vlieghe, het is zijn
‘mentor, vijand, leider’ die hem af probeert te houden van alles wat met het
nationaal-socialisme te maken heeft, omdat hij vermoedt dat Louis daar niet hoort.
Maar juist dit voortdurend belerende maakt Louis nog opstandiger, al weet hij in zijn
hart dat Kei veel gelijk heeft. Als hij in een deemoedige bui het gelijk van Kei erkent
en voor hem knielt, poetst hij tegelijk met de onderkant van diens pij zijn schoenen.

De schrijver die Louis' ingehouden verlangen om een schrijver te worden aanwakkert,
is iemand die hij wel eens ontmoet met zijn vader in een café: Maurice de Puydt,
‘schrijver van spirituele maar ook volkse boeken’. Hij is een van de ‘Vlaamse Koppen’
uit het gelijknamige boek. Claus maakt er een in zijn hart mislukte figuur van. De
Puydt beklaagt er zich over dat hij getrouwd is en kinderen heeft en daarom zijn
grote werken niet heeft kunnen schrijven. Het versterkt bij Louis een sluimerende
gedachte: dat een schrijver een eigen, ontoegankelijk leven heeft. De Puydt betreurt
het verdwijnen van zijn ‘elan’ en dat hij zijn ‘innerlijk kasteel’ in puin heeft gelegd.
Claus illustreert dit door een kijkje te geven in het leven van De Puydt: op het moment
dat hij een indrukwekkende verhandeling ten beste geeft over ‘de elegante verstening’
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van Descartes, gaat de deur van zijn werkkamer open en deelt de meid bruusk mee
dat de wc verstopt is.
De eerste concrete tekenen van Louis' schrijverstalent duiken op als hij een heel
verhaal uit zijn duim zuigt over de dagindeling van Herr Lausengier, waarnaar zijn
moeder bevreemd luistert. Hij schrijft ook een opstel voor een leraar op het College
en krijgt geen cijfer omdat de leraar denkt dat hij het heeft overgeschreven. Hij laat
hem in die waan. Hij schrijft in een schrift brieven aan zijn overleden collegevriend
Maurice de Potter en tegen het eind van de oorlog stuurt hij een novelle in voor een
prijsvraag van Het Laatste Nieuws.
Dit schrijverschap kalft zijn onbestemde verlangen naar vernietiging (‘Ik zal de
hardste onder u allen worden’) af, ook al begroet hij de eerste bombardementen op
Walle en zijn vroegere internaat, het Gesticht met innerlijk gejuich (‘Ik ben een zwijn
want ik wil springen, dansen, gillen in deze woeste burcht, in het ontplofte slot’). De
enige verzetsdaad die hij pleegt, is een speldeprik in de roman: als twee
schoolvrienden gearresteerd worden, gooit hij een brandende prop met benzine onder
een tank: ‘Duits doodsgeschreeuw om Mutti weerklonk’. Hij gedraagt zich amoreel
en neemt onbewust wraak op zijn moeder als hij tegen de politieman Van Paemel
leugens vertelt over Lausengier, waardoor die wordt overgeplaatst naar een gevaarlijk
frontgebied en zijn moeder haar baan kwijt is. Hij steelt geld uit de tas van zijn tante,
een daad die de afkeer oproept van zijn hele doen en laten: ‘Het verdriet van België,
dat zijt gij,’ zegt zijn grootmoeder Meerke tegen hem.

Onschuld
Er leeft in Het verdriet van België voornamelijk onvrede. Waar die afwezig is, zoals
bij Louis' moeder op haar werk, heeft het een collaborerende achtergrond. Zijn vader
loopt als een tijger door het huis, opgevreten door de gedachte dat zijn vrouw het
met Lausengier houdt. Iedereen is vervuld van zijn eigen belang of van laakbare
idealen die anderen vermorzelen. De vrouwen waarmee Louis in Het verdriet van
België te maken krijgt, lijken deze onvrede te verpersoonlijken. Behalve Bekka, het
zigeunermeisje uit de Toontjesstraat, waar de mensen wonen die leven van de
Openbare Onderstand, en Simone, de dochter van de apotheker De Paelinck, tevens
volkskomiek van de radio, zijn alle vrouwen onbetrouwbaar, rancuneus, overspelig
en weten ze niet het verschil tussen goed en kwaad. Louis haat zijn moeder
meestentijds, maar zijn Oedipale gevoelens zijn goed ontwikkeld. Zijn grootmoeder
Meerke heeft haar man het huwelijk ingelokt en hem daarin gekerkerd; zijn
grootmoeder Bomama spuwt vuur bij de gedachte aan haar man. (Na zijn dood kan
hij geen kwaad meer doen.) Zijn tante Mona houdt het met zijn grootvader, zijn tante
Violet is gestrand in haar pogingen een man te verstrikken. Het is niet Louis die het
initiatief neemt tot ingrijpende liefdeshandelingen met vrouwen, hij wordt door drie
vrouwen genomen en zijn gevoelens daarbij bevestigen een intuïtie: dat vrouwen
mannen gebruiken, en dat is voor een schrijver, die een eigen, ontoegankelijk leven
heeft, een inbreuk. Toch wordt hij ook naar de vrouwen toegetrokken en bevolken
ze zijn geest. In een lange, geraffineerd uitgesponnen scène wordt hij ontmaagd door
zijn tante Nora. Het Konijn speelt daarin weer een prominente rol: ze verleidt hem
met allerlei gespeelde liefdespraat en door haar vagina met een hongerig konijntje
te vergelijken, ‘gauw het moet een boterhammetje krijgen’. Wanneer de daad, onder
haar uitdrukkelijke directie, wordt voltrokken, komt voor de tweede keer de
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verdwenen glimlach van het konijn ter sprake, die het de ‘hele dag terug probeert te
vinden, knabbelend op lucht’. Claus suggereert hier, precies als met de glimlach van
Prins Sou-Chong, dat er niet alleen een ‘verdriet van België’ is, maar ook van de
wereld, een fundamentele onvolmaaktheid waaraan alleen een ‘toujours sourire’
helpt.
Maar ook de mannelijke kant van deze zaak blijft in Het verdriet van België niet
onvermeld, al is het minder duidelijk. Zijn vriend Vlieghe pleegt aan het einde van
de oorlog zelfmoord door zich zelf dood te laten bloeden nadat hij zijn testikels heeft
afgesneden. In zijn mond heeft hij een bikkel, die Louis hem lang geleden heeft
gegeven en die hij op zíjn beurt gestolen had van Zuster Gerolf. Ze had er twee; ze
bevindt zich in het klooster omdat haar man haar heeft verlaten. Vlieghe laat een
brief voor Louis achter waarin iets als een liefdeswet staat die nooit wordt nageleefd:
‘Hebt gij er een gedacht van hoezeer ik u bemind heb? Mij hebt gij daar niet horen
over beginnen, nooit, omdat ik vind dat de persoon die bemind wordt dat zelf moet
ervaren en herkennen.’
Goed en kwaad leiden in de collaborerende wereld van Walle en omstreken een
eigen leven. Dat illustreert de figuur van Madame Laura, een vrouw die verkeert in
kringen van notabelen en de bezettende macht en die haar kasteel heeft in de buurt
van Bastegem, waar het ouderlijk huis van Louis' moeder staat, dat hij in vakanties
bezocht en waar hij verblijft als de familie uit Walle moet vluchten bij het keren van
het tij. Louis heeft Madame Laura nooit gezien, maar alles over haar gehoord. Hij
reist in het midden van de oorlog naar Brussel met zijn vader en bezoekt Madame
Laura in een geheimzinnig huis. Zij heeft van Holst, de man die op haar kasteel past
en die Louis als kleine jongen nog eens had uitgeroepen tot zijn ‘beschermengel’,
gehoord dat hij zoveel leest. Ja, Ukkie en Wappie zegt hij, omdat hij voor deze belle
dame sans merci niet voor een boekenwurm wil doorgaan. Maar zij weet beter. Ze
mogen boeken uitzoeken die de nazi's hebben buitgemaakt. Als ze daar in een kelder
mee bezig zijn, horen ze geschreeuw van iemand die in het huis gemarteld wordt.
Ze reizen vijf keer heen en weer van Walle naar Brussel, hun koffers gevuld met
boeken.
Door deze boeken betreedt hij ‘het opwindende paradijs van de decadente joodse
propaganda’. Hij leest alle ‘verboden boeken’, van Tho-
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mas en Heinrich Mann, tot Feuchtwanger en Huxley, alle Entarteten: ‘Met lood in
de kuiten, vastgeschroefd in de plankenvloer moest Louis erkennen dat hij door het
internationale jodendom besmet was, het was in zijn brein geslopen, slinks, niet te
stuiten. Als er anderen zijn bij wie ik hoor, wil horen, zijn zij het, de versplinterde
kubisten, expressionisten, al die tisten. De helden met zwaard en toorts zijn van reuzel
en smelten.’ Hij begint iets door te krijgen van wat er ondertussen met de joden
gebeurt. Nog niet zo lang geleden vond hij een tekening in Volk en Staat waarop
joden worden afgeranseld, alleen maar slecht getekend. Tijdens het lezen van een
boek van Georg Hermann betrapt zijn vader hem met een betraand gezicht.
‘“Wat scheelt er nu weer?”
“De joden die overal in de weg zitten, die overal weggejaagd worden, het is
onrechtvaardig.”
“Staat dat in dat boek?”
“Nee. Maar ge voelt het!”
“Joden kunnen het goed zeggen.”
“Maar wat ze zeggen is waar.”
“Ge moet de waarheid van een jood altijd met een korreltje zout nemen.”
“En die van u niet zeker!”
“Ge moet daarom niet schreien.” Louis wist zeker dat dit zijn vader niet was. Ik
ben ook het kind van Mama niet.’

A Portrait of the Artist
Het verdriet van België zou ook A Portrait of the Artist as a Young Man during the
Second World War in South-West Flanders and the World kunnen heten. Louis
Seynaeve komt uit de cocon van zijn familie en traditie en noemt zich zelf in zijn
geschrift met de brieven aan de dode Maurice (van een Salingerallure)
‘leerjongen-schrijver’. Uit een van die brieven blijkt hoe hij de oorlog niet heeft
ondergaan: ‘Wij hebben al tijd in een nachtmerrie geleefd, wist gij dat, oude rakker!
Zo staat het in de nieuwe gazetten’ en ondertekent de brief met de prachtige zin: ‘Uw
vriend en broeder in Jezus Christus, dit laatste schrijf ik omdat Hij misschien in uw
correspondentie snuffelt. Uw maat en alomgezochte sexuale maniak, Louis.’ In
diezelfde brief vermeldt hij dat de kranten schrijven dat, nu het nazi-beest verslagen,
is ‘wij een droom tegemoet gaan van gelijkheid, broederlijkheid en vrijheid. Ja, met
diezelfde mensen.’
Deze scepsis ten aanzien van de ‘overwinnaars’ is een echo van iets dat Louis
opgevangen heeft uit de mond van Herr Lausengier, iemand die niet uit het boek
naar voren komt als een stalen nazi; hij hoorde hem eens zeggen: ‘De totale
overwinning roept haar ongeluk op. Wanneer Louis de novelleprijsvraag van Het
Laatste Nieuws gewonnen heeft en uitgenodigd wordt op een literaire bijeenkomst
van het tijdschrift Mercurius, waarin zijn werk gepubliceerd zal worden, hoort hij
een toespraak aan waarin sprake is ‘van de innerlijke weerstand van de Vlaamse
intelligentsia, de opoffering van velen, de schande van enkelen. Maar de geest heeft,
zoals altijd, overwonnen.’ Op dat moment denkt hij: ‘De totale overwinning roept
het ongeluk op.’ Het is de moraal van het verhaal, want het verdriet van België in
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deze roman is dat er juist sprake was van ‘de opoffering van weinigen, de schande
van velen’ en dat de overwinningsroes vergeetachtig maakt. De titel moet men ruim
opvatten, ook al krijgt Louis wel eens te horen dat hij het verdriet van België is. Wat
het verdriet betreft worden er verschillende claims gelegd in de roman: zijn moeder
heeft het over het verdriet dat zij tijdens de oorlog hebben gehad. (Antwoord van
Louis: ‘Het enige dat ge meegemaakt hebt is goed zorgen voor eten en kleren en
kolen.’) Dan is zijn vader bescheidener: ‘“Ik zou liever niet aan de joden peinzen,”
zei Papa, “maar ik moet wel. Wij zijn stom geweest in de oorlog, zij zijn ziende blind
geweest.”’ Was dat niet wat Louis in de schouwburg ontdekte: dat mensen ‘zondigen’
zonder dat ze het weten, als Oedipus?
Het verdriet van België is een van de mooiste Nederlandse boeken die ik ooit heb
gelezen. Ook waar het iets minder is, is het perfect. De snelle wisseling van scènes
zorgt voor een nieuwsgierig makende afwisseling; alle personages keren terug en
het verhaal wordt daarmee langs vele lijnen voortgezet. Het verdriet van België is
breed, precies, diep en oppervlakkig; het is met vaste hand geschreven, nergens
sentimenteel; het is scherp en in de geest van de schrijver heeft zich de glimlach van
Prins Sou-Chong gevestigd, zonder dat hij die opzichtig toont.
Het eerste deel, bijna driehonderd pagina's, eindigt met de datering ‘november
1947’. Dat is aanvankelijk wat raadselachtig, want Claus zal het toch niet in 1947
geschreven hebben? Dit eerste deel blijkt de ‘novelle’ te zijn die Louis heeft
ingeleverd voor de prijsvraag. Met het winnen van die prijs eindigt de roman: ‘Le
jour de gloire est arrivé’ staat er. Daar is geen twijfel over mogelijk.
■
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Ansichtkaarten van liefde en dood
De verhalen van Jeroen Brouwers en de ontrafeling ervan
Verhalen en levensberichten door Jeroen Brouwers Uitgever: De
Arbeiderspers, 267 p., f32,50
Tegendraadse schoonheid Over het werk van Jeroen Brouwers door Jaap
Goedegebuure Uitgever: De Arbeiderspers, Synthese, 98 p., f21,50
Rudi van der Paardt
‘Deze bundel ontstond op instigatie van anderen, niet in de laatste plaats van mijn
uitgever, die het wenselijk of zelfs “nodig” zeiden te achten, dat er zoiets als een
“overzicht van mijn verhalenproduktie” voorhanden zou zijn.’ Aldus Jeroen Brouwers
in het nawoord van zijn nieuwe boek Verhalen en levensberichten, dat een keus bevat
uit Het mes op de keel (1964), De toteltuin (1968) en Klein leed (1977), aangevuld
met autobiografische fragmenten uit zijn diverse essaybundels.
Ook uit Brouwers' verdere toelichting blijkt een zekere distantie met name tegenover
de verhalen, die, in vergelijking met de succesvolle romans uit de jaren zeventig,
kennelijk van mindere kwaliteit worden geacht. Er zullen waarschijnlijk weinig lezers
zijn die dit oordeel willen aanvechten - dat neemt niet weg dat deze uitgave heel
welkom is, en wat mij betreft zelfs vollediger had mogen zijn.
Brouwers' debuut, door critici heel verschillend beoordeeld, is al jaren onvindbaar
en komt ook in deze (mooi gebonden) bundel niet meer voor, met uitzondering van
het verhaal ‘Thijmen Hoolwerf’, dat na bewerking trouwens in De toteltuin was
beland. Jammer vind ik het dat het verhaal ‘Orpheus’ is verdwenen: de
Orpheus-thematiek is de rode draad door Brouwers' werk geworden en het spoor
terug loopt nu dood. Uit De toteltuin is het titelverhaal, eveneens tot mijn spijt,
geschrapt. Het is misschien niet een erg sterk verhaal, en het leunt in zijn thematiek
ook wel wat aan tegen ‘Ego vir’, uit de weinig bekende bundel Klein leed (in zijn
geheel herdrukt), maar het is met zijn terugblik op de geprolongeerde jongensjaren
van de verteller/schrijver op zijn minst vanuit biografisch oogpunt interessant. Het
slot, met zijn herhalingseffecten, kondigt bovendien de superieure stilist Brouwers
aan:

Jeroen Brouwers, foto Eddy de Jongh
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‘De wind rukt aan mij. Op het lichaam onder mij begint de modder te koken. Niets
is er meer dat mij beheerst, tenzij dit. Niets deert mij meer. Laat mij waaien in mijn
huls van warmte. Laat mij waaien. Mij, rietpluim, laat mij waaien.’
Met de overige verhalen uit De toteltuin kan echter nu een nieuwe generatie lezers
kennis maken. Daar zitten juweeltjes tussen als ‘Oom Igor’, ‘Veldbloem, een distel’
en, voor mij het hoogtepunt, ‘De bruid’, een ‘personaal’ verteld verhaal over een
schizofrene jonge vrouw en haar seksuele ervaringen, dat dezelfde indringende kracht
heeft als Roman Polanski's film Repulsion. Van de drie verhalen uit Klein leed heeft
vooral ‘Mikado’ het onmiskenbare Brouwers-stempel, met zijn combinatie van de
motieven eenzaamheid, onbegrip en dood. Verhalen en levensberichten eindigt met
‘Et in Arcadia ego: Zang voor mijn haan die dood is’ (eerder afzonderlijk verschenen
in een bibliofiel uitgaafje), een moderne variant van een klassiek type elegie, maar
tegelijkertijd ook een ode op de paradoxale krachten van het schrijverschap.

Analyse
Over Brouwers' romans en verhalen bestond tot voor kort heel weinig bereikbare
literatuur. Er waren wel recensies te vinden in verzamelbundels van bij voorbeeld
Paul de Wispelaere, Aad Nuis en Tom van Deel, maar de enige studie van langere
adem was het profiel van Brouwers geschetst door Wam de Moor in Wilt U mij maar
volgen? Vlak na elkaar verschenen echter onlangs een Brouwers-nummer van Bzzlletin
(nr. 98, september 1982), met bijdragen van heel verschillende aard, zowel inhoudelijk
als kwalitatief, en een beknopte monografie van Jaap Goedegebuure. Goedegebuures
boekje, Tegendraadse schoonheid, biedt een goede analyse van de thematiek van
Brouwers' werk en plaatst het in een literaire traditie. Mijn opmerkingen moeten
gezien worden als kanttekeningen van een lezer/gebruiker met het oog op een nieuwe
druk - die verdient het in stemmig rood uitgevoerde boekje zeker.
Goedegebuure noemt zijn studie uitdrukkelijk een essay. Dat zal hij onder meer
gedaan hebben, omdat hij eerdere publikaties niet in zijn tekst vermeldt en ook geen
noten opneemt. Dat leest prettig, maar er is toch ook een nadeel aan verbonden. Ik
neem als voorbeeld de uitleg die Goedegebuure geeft van de volgende passage uit
Zonsopgangen boven zee, ongetwijfeld Brouwers' meesterwerk: ‘De pijpen van de
haar (bedoeld wordt het meisje Aurora) strak om het vlees zittende jeans en waarin
als ze loopt haar billen zo bewegen, dat ze de lijn van een liggende acht beschrijven,
verdwijnen in de laarsjes.’

Liggende acht
Die liggende acht nu is volgens Goedegebuure symbolisch voor de dubbel-cyclische
structuur van het boek zelf. Die interpretatie vind ik heel overtuigend, maar dat kan
ook komen doordat ik die al eerder had gezien. In het profiel van De Moor had ik
namelijk gelezen: ‘De liggende acht vind ik beschreven in de manier waarop de billen
van het meisje bewegen (...). Maar het zit ook in de manier waarop de hele roman is
geconstrueerd.’ In Recensies van Tom van Deel lees ik: ‘De liggende acht, die
Aurora's billen beschrijven als zij loopt, is het lokteken van de oneindigheid van het
doodsmeisje dat zij is, maar ook van dit boek.’ Nu kan Goedegebuure die symbolische
verklaring best zelf bedacht hebben, maar het lijkt mij toch beter om met het oog op
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wantrouwende lezers bij dergelijke vérstrekkende interpretaties een verwijzing, hoe
summier ook, naar eerder gepubliceerde beschouwingen te geven. En dan nog iets
over die acht: Goedegebuure noemt in dit verband terecht het begrip octaviteit, dat
in De compositie van de wereld van Harry Mulisch zo'n belangrijke rol speelt. Hij
geeft ook aan dat er van directe invloed van dit boek van Mulisch op Brouwers'
roman uiteraard geen sprake kan zijn. Maar de acht als structuur-
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principe had Mulisch al veel eerder gebruikt: in zijn toneel Oidipous Oidipous. Verder
denk ik, dat de standaardwerken van G.R. Hocke over het maniërisme met de excursen
over getalsymboliek zowel door Mulisch als door Brouwers driftig zijn gelezen.
In interviews en essays heeft Brouwers zelf vaak op zijn bewondering voor en
beïnvloeding door Mulisch gezinspeeld. Goedegebuure noemt ook andere namen,
waar hij verwantschap en invloed ter sprake brengt: die van Reve, Butor en Van
Deyssel. De invloed van Hermans acht hij gering. Nu geloof ik wel dat de
verwantschap tussen de polemisten Hermans en Brouwers minder groot is dan door
anderen wel is beweerd. Dat neemt niet weg dat er ook in Brouwers' romans en
verhalen toespelingen op het werk van Hermans voorkomen. Bij voorbeeld is dat
het geval in een passage in Bezonken rood, die Goedegebuure tot uitgangspunt van
zijn verkenning maakt. De ik, zeg maar de jonge Jeroen, wordt daar door zijn moeder
bij een internaat afgeleverd. Zij draagt een hoed met voile ‘die de hele tijd op de
rand van die hoed heeft gelegen, maar die voor haar gezicht valt als zij zich naar
mij overbuigt om mij een afscheidszoen op mijn mond te geven, - “dit voorval” is
tekenend voor de rest van mijn leven: wij kussen elkaar door een traliewerk van
spinneweb’. Dit is onmiskenbaar een allusie op het debuut van Hermans: Kussen
door een rag van woorden. Op bijna elke bladzij van Brouwers' boeken is dit soort
toespelingen en citaten te vinden: zijn werk is, net als dat van de hem verwante
Brakman, één serie ansichtkaarten over liefde, dood en vooral literatuur. Groetjes
uit Brussel (1969), waarvan ik zojuist de ondertitel heb gevarieerd, zie ik dan ook
niet als ‘het boek van de aarzeling’, zoals Goedegebuure doet, maar als Brouwers'
eigen ‘programma voor de jaren zeventig’. Soms zijn die literaire toespelingen alleen
goed te begrijpen als je over enige biografische informatie beschikt. Zo heeft de
hoofdstuktitel ‘Roerloos aan zee’ uit Zonsopgangen, een verwijzing naar een roman
van Jan Walravens, eigenlijk alleen betekenis voor degeen die weet wie voor het
meisje Aurora uit die roman model stond. Goedegebuure is echter schaars met
biografische gegevens: hij concentreert zijn aandacht geheel op het werk. Maar
daardoor is zijn bewering dat wij Aurora terugvinden als Iris in ‘De Exelse
testamenten’ (opgenomen in Kladboek, herdrukt in Verhalen en levensberichten)
nauwelijks meer dan een slag in de lucht. De opvatting dat Iris en Aurora ook in de
mythologie één en dezelfde figuur zouden aanduiden, een gedachte die je in de
secundaire literatuur over Brouwers nogal eens tegenkomt (niet bij Goedegebuure
trouwens), is echt niet juist: regenboog en dageraad zijn op z'n best vergelijkbaar,
niet identiek.
Ik noemde hierboven de passage uit Bezonken rood, die het vertrekpunt vormt van
Goedegebuures analyse. In het daarin aangeduide isolement van de jongen ziet hij
de kern, waartoe alle andere motieven uit Brouwers' werk te herleiden zijn. Hij komt
tot de volgende formulering, die grote kans maakt ongewijzigd in de nieuwe
‘Knuvelder’ opgenomen te worden: ‘Het werk van Brouwers is een eenheid, maar
een eenheid die gebouwd is op tegenspraak, antithese en paradox. Zoals aan het
isolement wordt aan ieder ander motief, vaak in één en dezelfde zin of alinea, een
wending van honderdtachtig graden gegeven. Isolement leidt tot angst, angst wordt
herleid tot schuld. Maar tegenover schuld staat beschuldiging, de projectie van angst
heet haat, en tussen wroeging en worging is het ook in een ander opzicht dan het
strikt letterlijke maar een miniem verschil.’
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Ik geloof dat de motiefverstrengeling in Brouwers' oeuvre niet beter aangeduid
kan worden, maar ik maak wel een kanttekening. Goedegebuure noemt het in
Bezonken rood beschreven voorval op enkele plaatsen de ‘oerervaring’, een trouwens
alweer naar Mulisch verwijzende term. Het komt mij voor dat de gebeurtenis
psychoanalytisch bezien te laat valt om als zodanig aangeduid te worden: zij vindt
immers plaats na de fallische fase. Als er sprake is van een oerervaring, moet die
veeleer gesitueerd worden in het Indische Jappenkamp.
Dáár liggen de wortels van de ambivalente relatie met de moeder en de
contactstoornissen die in het werk van Brouwers zo domineren. Angst óm de moeder
moet daar hebben geleid tot angst vóór de moeder en vervolgens tot haat - en
schuldgevoelens. Ik zie de internaatsgebeurtenis dus als een verheviging van een
veel ouder trauma. Dat neemt natuurlijk niets weg van de juistheid van Goedegebuures
ontwarringen van een zeldzaam hecht verknoopt motievenarsenaal. Zijn helder en
inspirerend essay bewijst gepaste eer aan een oeuvre dat in de naoorlogse Nederlandse
letterkunde op unieke hoogte staat.
■
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De aantrekkelijkheid van het onbewuste
De methodische twijfels van Jaap van Heerden
De zorgelijke staat van het onbewuste door J. van Heerden Uitgever:
Boom, 192 p., f24,50
Ed Jongma en Max Pam
Enkele maanden voordat de methodoloog Jaap van Heerden zijn proefschrift zou
voltooien, overleed zijn promotor prof. Johan Barendregt. Een harde klap voor de
psychologie en voor de promovendus in het bijzonder, want - zo schrijft Van Heerden
- het was Barendregt geweest, ‘die door zijn regelmatig uitgesproken vermoeden dat
het met de psychologie als wetenschap en bijgevolg ook met dit proefschrift wel
nooit iets zou worden, omdat eigenlijk alles vergeefse moeite lijkt, mij voor resignatie
heeft behoed’.
Met prof. Nico Frijda als nieuwe promotor is de dissertatie ten slotte toch voltooid,
maar deze vreemde mengeling van misantropie en nieuwsgierigheid is als grondtoon
in elke zin aanwezig gebleven. Van Heerden maakt in zijn boek soms de indruk een
goudzoeker te zijn, die met zijn zeef in de Rijn staat. De prut en smurrie die telkens
in grote hoeveelheden aandrijven, lijken de somberste verwachtingen te bevestigen,
maar die ene waardevolle milligram die af en toe ook wordt gevonden, is toch weer
de aanleiding om door te gaan.
De centrale vraag in Van Heerdens proefschrift luidt, of gedrag meer verklaarbaar
wordt, wanneer men een beroep doet op het onbewuste. Verheldert de invoering van
het begrip ‘onbewuste’ de verklaring van gedrag, of is het onbewuste een nauwelijks
te definiëren term, die alles slechts nodeloos ingewikkeld maakt?
Het is volgens Van Heerden naïef om te ontkennen dat gedrag door onbewuste
aspecten wordt beïnvloed - dat is het uitgangspunt, waarover weinig verschil van
mening bestaat. Het lijkt zelfs triviaal om daar nog over te twisten. Het bewustzijn
is te vergelijken met een bladzijde in een opengeslagen boek. Men ziet alleen de
opengeslagen pagina, maar die is eigenlijk slechts geheel te doorgronden als men
ook de rest van het boek kent. De overige tekst bestaat, ook zolang men die nog niet
gelezen heeft. Zo lang treedt het ongelezen deel niet ‘aan de oppervlakte’, noch wordt
het ‘verlicht door het bewustzijn’.

Jaap van Heerden,
foto Bert Nienhuis
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De kennis die niet onmiddellijk in het bewustzijn aanwezig is, ligt opgeslagen in
het geheugen. Op het geheugen kan elk gewenst moment een beroep worden gedaan
en met meer of minder moeite kan kennis naar het bewustzijn worden teruggeroepen,
zoals men een bepaalde pagina opslaat. Maar soms komt het terugroepen met zo'n
opzienbarend gemak tot stand dat men bijna van een automatisme zou kunnen spreken.

Chomsky
De violist bespeelt het instrument ‘op zijn ruggemerg’. Het stuk dat hij speelt, heeft
hij bewust gekozen, maar in het spelen zelf laat hij zijn pols en vingers de onbewuste
paden bewandelen. Zodra hij zich gaat afvragen wat zijn handen nu eigenlijk precies
doen, is het spelen voor hem onmogelijk geworden, zoals een automobilist zal
verongelukken wanneer hij zich bewust probeert te maken wat zijn voet op de
rempedaal precies doet. Viool spelen en automobileren gaan als het ware ‘vanzelf’
en dit fenomeen zal volstrekt onbegrijpelijk blijven, als men geen beroep wil doen
op onbewuste aspecten.
In zijn proefschrift bespreekt Van Heerden een andere, soortgelijke vorm van het
onbewuste. Hij verwijst op dit punt naar Chomsky, die in een poging om het gemak
te verklaren waarmee kinderen een taal plegen te leren, heeft gepostuleerd dat de
mens over een aangeboren kennis van de grammaticale regels moet beschikken. Het
vermogen om een taal te leren is genetisch bepaald; welke taal er wordt geleerd, is
een sociale kwestie.
De kennis van grammaticale regels is niet alleen onbewust, maar bovendien
ontoegankelijk voor introspectie - dit vermoedelijk in tegenstelling tot de techniek
van het vioolspelen. Men ziet, ook hier is de invoering van het onbewuste een
noodzaak. Behavioristische theorieën schieten tekort, omdat onverklaard blijft waarom
een kind ‘los van enige specifieke stimulus zelf zo gemakkelijk nieuwe zinnen
voortbrengt en ook onafhankelijk van enige beloning correcties in de zinnen
aanbrengt’.
Tot zover kan het onbewuste probleemloos worden aanvaard. De cognitieve
psychologie, die de wijze bestudeert waarop de mens informatie verwerkt, maakt
graag en dikwijls gebruik van modellen waarin het onbewuste optreedt als een voorlopige - witte plek, die mogelijkerwijs als onze kennis daartoe strekt, zal worden
ingevuld. In dit licht zal men ook Chomsky's hypothese moeten beschouwen.
De woorden van Van Heerden worden pas zorgelijk van toon, als hij de
wetenschappelijke status bespreekt die het begrip ‘onbewust’ opeist in de
dieptepsychologie van Freud. Het onbewuste is hier een instantie waarin niet alleen
de aangeboren, voor introspectie ontoegankelijke drijfveren huizen, zij is ook het
verbanningsoord voor traumatische ervaringen en ‘verboden’ wensen. Een
onaangename afspraak wordt ‘gemotiveerd vergeten’, of - om in de terminologie
van Freud te blijven - verdrongen. Het bewustzijn verzet zich tegen het bestaan van
deze ongewenste bannelingen met behulp van een imposant arsenaal van
afweermechanismen. De heftige strijd die het bewuste en het onbewuste voeren om
in evenwicht te blijven, kan soms zo veel energie verslinden, dat het ten koste gaat
van het psychisch welbevinden.
Het verdrongen materiaal waar Freud op doelt, is in beginsel introspectief
benaderbaar, maar om de kracht van de afweermechanismen te breken, is een
geregelde hulp van de analyticus noodzakelijk. Een extra probleem vormt bovendien
de kameleontische eigenschap van het onbewuste om in allerlei vermommingen in
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het licht te treden. Het onbewuste toont zich in de droom en in de zogenaamde
Fehlleistungen, zoals versprekingen en verschrijvingen.
Als voornaamste bezwaar tegen de dieptepsychologische hypothesen voert Van
Heerden aan, dat een formeel model ontbreekt waarin bewe-
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ringen ook empirisch worden getoetst. Zoals de zaken er nu voorstaan, past elk gedrag
- hoe tegenstrijdig ook - in de Freudiaanse theorie. Om het grof te zeggen: masturbeert
iemand tien keer per dag, omdat hij een autoritaire vader heeft, dan is de relatie
logisch en verklaarbaar. Masturbeert een ander, wiens vader juist een sukkel is, ook
tien keer per dag, dan is er voor de theorie nog weinig aan de hand. Op die manier
valt er natuurlijk weinig meer te toetsen.
In Van Heerdens woorden: ‘Het is in het geheel niet nodig het bestaan van
onbewuste wensen, drijfveren, ideeën en impulsen te verwerpen. Dat zou ook naïef
zijn. Maar bij de afwezigheid van een goed inzicht in de kracht van al die onbewuste
factoren en de volgorde van hun optreden alsmede de inwerking op elkaar, zou het
aanbeveling verdienen modellen te construeren waarin de formele samenhang wordt
vastgelegd en mogelijk op basis van empirische gegevens gaandeweg verfijnd. Voor
zover de term “onbewust” aanzet tot de constructie van modellen, als stap op weg
naar een theorie, is hij inderdaad een “promissory note”, die hier en daar al met succes
is verzilverd.’

Frau kant
Uit deze toch ietwat optimistische verwachting, waarmee hij zijn boek besluit, mag
men afleiden dat Van Heerden een ambivalente liefdesrelatie onderhoudt met de
dieptepsychologie. Aan de ene kant toont hij zich zeer gevoelig voor de analytische
verleiding en daarom is het hoofdstuk ‘De filosoof in analyse’, waarin een aantal
van zijn beroemde voorgangers op de canapé worden gelegd, niet voor niets het
meest vermakelijke in het proefschrift. Al eerder in zijn essaybundel Tussen
psychologie en filosofie heeft Van Heerden aangetoond dat hij zelf het
psychoanalytische begrippenapparaat met verve kan hanteren. Bijna ongehinderd
door methodologische ballast zette hij in een artikel over het Oedipuscomplex uiteen
dat in de vaderzoon relatie de agressie vooral van de vader uitgaat - dit integenstelling
tot de oorspronkelijke Freudiaanse theorie.
Aan de andere kant is het tekenend dat zijn requisitoir tegen de dieptepsychologie
in aanzienlijk stroever proza is vervat en dat zou erop kunnen duiden, dat hij zijn
beschuldigingen maar moeizaam uit de pen krijgt. Aangezien Van Heerden in zijn
proefschrift zonder enige gêne Kants filosofie in verband brengt met de moederborst
van Frau Kant, mogen wij de vrijheid nemen om erop te wijzen dat Van Heerdens
dualisme voor een deel wellicht terug te voeren is op de relatie met Barendregt.
Ongetwijfeld is de cynische vader-figuur van Barendregt doeltreffend geweest in
zijn kritiek, maar hij heeft misschien ook te veel elan en enthousiasme afgebrand,
waardoor hier en daar te grote academische voorzichtigheid de boventoon is gaan
voeren. Het is dan ook zeer typerend dat bij de getuigen die Van Heerden tijdens het
proces tegen het analytische onbewuste oproept, de droom de opvallende afwezige
is gebleven. Wel vermeldt hij zeer terloops dat Freud de droom beschouwde als de
koninklijke weg naar het onbewuste, maar die aanhaling geschiedt slechts om zo
snel mogelijk de stap naar de hypnose te kunnen maken.
Het was Barendregt, zo schrijft Van Heerden, die de hypnose kenschetste als ‘het
onbewuste op zijn best’. Daarover kan men zeer ernstig van mening verschillen. In
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de droom manifesteert het onbewuste zich op een veel ‘natuurlijker’ wijze, dan in
de kunstmatig opgeroepen hypnose. Wetenschappelijk gezien is de hypnose een
moeilijk grijpbaar fenomeen.
De droom daarentegen wint de laatste jaren duidelijk aan prestige, niet alleen door
het ontdekken in 1953 van de REM-slaap, maar ook door het onderzoek naar de
functies van de beide hersenhelften. De droom, vroeger dikwijls het terrein van
piskijkers, komt steeds meer onder handbereik. In hoeverre cognitieve functies
overdag en 's nachts onder verschillende controles staan, valt nog te bezien, maar
het lijkt niet al te fantastisch om te voorspellen dat juist in de droom de cognitieve
en de dieptepsychologie elkaar zullen ontmoeten.
Dat alles neemt niet weg dat De zorgelijke staat van het onbewuste zeer zorgvuldig
is geschreven. Bondig en kort, geheel in de geest van Barendregt. Het is altijd een
verademing, wanneer iemand op deze van elke wolligheid gespeende manier schrijft
over de fundamenten van de wetenschap.
Dat zou een hoogleraarschap waard zijn, ware het niet dat kortgeleden is
voorgesteld de vakgroep waar Van Heerden deel van uitmaakt maar helemaal op te
heffen, alles in het kader van de nationale vermoording van Vrouwe Kwaliteit, en
het krampachtig in leven houden van Kwantiteit. In dat geval staat de jonge doctor
weer op straat.
■
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Edelachtbare rechter!
Henk Romijn Meijer en de moord op de oude Carrigue
Mijn naam is Garrigue door Henk Romijn Meijer Uitgever: Meulenhoff,
298 p., f 34,50
Jacques Kruithof
Het nieuwe boek van Henk Romijn Meijer heet Mijn naam is Garrigue, naar de
eerste woorden van de hoofdpersoon bij zijn verhoor op verdenking van moord vergiftiging van zijn vader. De ondertitel waarschuwt al dat het om een soort
historische roman gaat: ‘De reconstructie van een moord gepleegd in de loop van
1874 in Dordogne’.
In een voorwoord legt de auteur uit dat hij enkele jaren geleden een dossier over het
geval in handen heeft gekregen, afkomstig uit de nalatenschap van de advocaat die
de huisarts Guillaume Garrigue verdedigde. Hij vond het fascinerend, en vergelijkt
het met de bekende studie Montaillou van Le Roy Ladurie. Ik zou een andere
vergelijking gemaakt hebben, die wat dichter in de buurt blijft, en die ook interessant
is voor de werkwijze van Romijn Meijer. In 1973 heeft een werkgroep van het Collège
de France, onder leiding van Michel Foucault, een verzameling documenten
gepubliceerd onder de titel Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et
mon frère. Dat is de aanhef van een stuk waarin de moordenaar zijn visie geeft op
zijn daad en drijfveren; samen met gerechtelijke papieren, medische rapporten en
kranteberichten geeft het een beeld van het bloedbad dat Rivière in juni 1835 in het
Normandische plaatsje Aunay heeft aangericht, zonder enige interpretatie door de
tekstbezorgers.
Romijn Meijer daarentegen heeft het materiaal naar zijn hand gezet door het om
te werken tot een roman. Zijn personages zijn produkten van een lezende verbeelding,
interpretaties van juridische teksten. Blijkbaar citeert hij wel verklaringen en
getuigenissen, maar hij geeft zijn lezers geen mogelijkheid tot controle. Foucault
verwijst naar een dossier in het archief van de Calvados; Romijn Meijer heeft zijn
twaalfhonderd foliovellen langs officieuze weg bemachtigd, en men moet hem op
zijn woord geloven dat hij het niet allemaal verzonnen heeft.

Henk Romijn Meijer

Benauwende heftigheid
Foucault en de zijnen hebben hun materiaal eenvoudig chronologisch geordend; de
romanvorm houdt een hechte compositie in. Doordat Romijn Meijer de ‘oplossing’
tot tegen het einde van zijn boek heeft uitgesteld, krijgt Mijn naam is Garrigue iets
van een detective: de spanning van de ‘whodunit’. Alleen volgt de lezer hier niet de
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onderzoekende politieman of ‘private eye’: er is een alwetende verteller aan het
woord die vanuit een aantal betrokkenen, verdachten en getuigen, een reconstructie
geeft van ‘de benauwende heftigheid’ van hun leven, met de moord als aanleiding,
verhaaldraad, en katalysator van gevoelens en bekentenissen.
Plaats van handeling is het dorp St. Julien-de-Lampon, in het dal van de Dordogne,
tussen Sarlat en Souillac. Tussen die twee plaatsen, op achtentwintig kilometer van
elkaar, ligt een besloten, agrarische wereld. Van wat er buiten omgaat, maakt vrijwel
niemand zich een voorstelling, de Frans-Duitse oorlog is een vaag verhaal, en de
timmerman die uit Salignac afkomstig is, net vijftien kilometer naar het noorden,
geldt al als een vreemdeling over wie geruchten de ronde doen.
In deze inderdaad benauwende ruimte leeft de boerenbevolking waaruit dokter
Garrigue afkomstig is. Wat Romijn Meijer hier ten tonele voert, is een stel aterlingen,
leeghoofden en loeders, zoals ze sinds Herman Heijermans in de Nederlandse
literatuur niet meer zijn voorgekomen. Geborneerd, laaghartig, egoïstisch, dom, de
ene nog erger dan de andere, proberen ze elkaar, ook in de rechtszaal, het leven zuur
te maken. Tussen deze onappetijtelijke, bijgelovige, roddelende minkukels valt aan
de beklaagde, de enige die wat verder kijkt dan zijn neus lang is, gemakkelijk de
sympathie van de lezer ten deel, ongeacht zijn schuld of de uitkomst van het
rechtsgeding.
Natuurlijk zijn dit romanfiguren, bedenksels van de schrijver. Van velen heeft hij
niet eens de weergave van hun eigen woorden onder ogen gehad, maar een vertaling:
van hun patois in het Frans. Romijn Meijer heeft ook een aantal knopen doorgehakt,
waardoor de lezer, die nu eenmaal op het kompas van de verteller vaart, in een aantal
gevallen de afgelegde verklaringen op bovenmenselijke wijze kan beoordelen: hij is
er immers als lezer bij geweest toen de apotheker het drankje inpakte, of toen de
oude college Garrigue bij diens boerderij ontmoette.

Gespuis en geboefte
Ondanks de interpretatie en het arrangement dat bij een roman onvermijdelijk is,
geeft Mijn naam is Garrigue een heel intrigerend beeld van een bekrompen
gemeenschap, waarin moord en doodslag binnen de familie dikwijls voorkwam.
(Volgens Foucault behandelden de rechtbanken in die tijd zo'n tien tot vijftien gevallen
per jaar, soms nog meer.)
In dit efficiënt vertelde relaas wordt de moord uiteindelijk door een bekentenis tot
klaarheid gebracht, maar over bepaalde omstandigheden krijgt de lezer geen uitsluitsel.
Wie heeft geprobeerd het lijk, en daarmee de sporen van het gif, te verbranden? Wie
heeft aan het laatste drankje dat de oude Garrigue innam, arsenicum toegevoegd? Is
Garrigue al dan niet naar Poitiers gereisd, om het lijk van zijn gesneuvelde broer te
zoeken? Hier houdt de alwetendheid van de verteller op: het materiaal bevat geen
oplossing. (Al suggereert het verhaal dat Garrigue over zijn bezoek aan Poitiers heeft
gelogen.)
Er zijn dus leemten in de documentatie, en daarvan valt de rechter een verwijt te
maken. Toen hij de bekentenis had, heeft hij zijn vonnis geveld, en zich niet meer
druk gemaakt over onopgehelderde kwesties en elkaar tegensprekende getuigen, of
over de ‘slepende ziekte van vader Garrigue, giftige haas en fles van Céleste waarvan
niemand de lak had verbroken en waarop al een schuin lied was vervaardigd dat in
de kroegen werd gezongen’.
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De verteller richt zich tegen het slot van de roman rechtstreeks tot de ‘hoge
vertegenwoordiger van recht en gerechtigheid, edelachtbare, rechter Pomarel!’, met
uitroepteken en al, en tikt hem op de vingers. Terecht, maar dan volgt een
merkwaardige beschuldiging: ‘Edelachtbare rechter! Hoge Piet! Hoe komt zo'n
uitspraak tot stand? Die komt vanzelf tot stand als je op de hogeschool hebt gezeten
tussen al die snoeshanen en snuiters van rijke familie en als je machtige
beschermheren hebt, dan komt zo'n uitspraak zomaar tot stand!’ Het is niet alleen
vreemd pathetisch, het maakt klassejustitie van een proces dat, zoals het door de
verteller zelf is weergegeven, daar geen enkele aanleiding toe bevat.
Het kan uiteraard zijn dat rechter Pomarel het gedoe beu was, of dat de banaliteit
hem tegen stond - als hij werkelijk te maken had met abject volk zoals dat de
romanwereld van Mijn naam is Garrigue bewoont, dan kan men de man slechts groot
gelijk geven. Over gespuis lezen of schrijven is aanmerkelijk comfortabeler dan het
in al zijn lelijkheid en stank voor je neus krijgen. Uit dit boek kun je tenminste
afleiden dat Vrouwe Justitia niet zo zeer een blinddoek nodig heeft, als wel een
geparfumeerde zakdoek.
■
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De kleine trommelaarster loopt voorop
John le Carré heeft zijn Smiley vervangen door een joodse Ceasar
De lokvogel door John le Carré Uitgever: Sijthoff, 479 p., f 29,90
The Little Drummer Girl door John le Carré Uitgever: Knopff 429 p., f
47,Importeur: Van Ditmar Uitgever: Hooder and Stoughton, 429 p., f39,60
Importeur: Nilsson & Lamm
R. Ferdinandusse
John le Carré's nieuwe schitterende roman krijgt om te beginnen een grote
reclamecampagne in bladen en op verkooppunten, die de gehele maand april zal
duren, waarna een regelmatige campagne zal volgen die het hele verdere jaar in
beslag neemt. Een halve pagina op 2 april in Radio Times en vier
voorpagina-advertenties elke maandagmorgen in april in The Times. Gevolgd door
een follow up-campagne in achtentwintig kranten en bladen in Engeland, Schotland
en Ierland met een bereik van 18 miljoen lezers. Diverse posters voor etalagegebruik.
Makkelijk aan te brengen slagzinnen voor winkelramen. Voorpublikatie in The
Observer, mét interview. Voorpublikatie in de maart-editie van Playboy. Coverstory
in Newsweek.
Dat is wat de Engelse uitgever van Le Carré aanbiedt, in een persmap die bovendien
is opgesierd met foto's die taferelen uit het nieuwe boek vereeuwigen: de
hoofdrolspeelster op het eiland Mykonos; de Mercedes die in het boek gebruikt wordt
om een jonge Palestijn te kidnappen; de vrouwelijke hoofdpersoon als ze met een
koffertje een hotel binnengaat om een bom te plaatsen. Een wat onnozele strip, maar
een teken dat de gezamenlijke uitgevers van Le Carré eindelijk het gevoel hebben
dat hij weer een boek geschreven heeft dat de populariteit, en dus ook het
verkoopsucces, van The Spy Who Came In From the Cold kan evenaren. Er is ook
lang op dit nieuwe boek gewacht. In september 1977, na de publikatie van The
Honourable Schoolboy, zei Le Carré in interviews dat hij erover dacht om de strijd
tussen Smiley en tegenspeler Karla voort te zetten in een boek dat in Washington
zou spelen. Maar hij veranderde van gedachten en toen ik hem in het voorjaar van
1978 in Londen voor VN interviewde, was hij net terug van een langdurig verblijf
in het Midden-Oosten. Hij reisde door Libanon, en sprak met mensen van de
Israëlische inlichtingendienst. Maar hij kon in de hete actualiteit van het
Midden-Oosten geen plot om Smiley bedenken. Hij ging terug naar zijn schrijftafel
in Engeland om de Smiley-trilogie af te maken, en tegelijk van de oude meester en
zijn langdurige koude-oorlogintriges verlost te zijn. Een streep achter het befaamde
‘Circus’. Smiley werd slecht voor mijn manier van schrijven,’ zei hij vorig jaar tegen
The Times, ‘de melancholie van een oude man, steeds maar kijken door zijn vermoeide
ogen.’ En hij voegde eraan toe dat hij op zijn oude dag misschien nog wel eens een
paar korte verhalen uit Smiley's jeugd gaat schrijven. Zo verscheen Smiley's People,
dat ook onmiddellijk voor de tv werd bewerkt om Alec Guinness nog een keer die
prachtige rol te laten spelen.
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Helemaal zonder een Smiley-achtige figuur (Smiley figureerde in zes van de acht
spionageboeken van Le Carré) gaat het niet. In zijn nieuwe boek The Little Drummer
Girl (bij ons: De lokvogel) introduceert Le Carré Kurtz, een Israëlische geheim agent,
een oudere man, een energieke veteraan van elke oorlog sinds Thermopylae. Als hij
glimlachte, zag je de rimpels in zijn gezicht, uitgesleten door water dat al eeuwenlang
langs dezelfde paadjes van de rotsen is gekomen. Hij is actiever dan Smiley, een
inspirator, een joodse Caesar, maar wel een die alles heeft meegemaakt. Hij komt
naar West-Europa om een eind te maken aan een hele serie bomaanslagen. Die worden
gepleegd door een uitermate geslepen, moeilijk te vinden Palestijn (hij slaapt nooit
langer dan twee nachten op één plek), en om hem uit te schakelen, ontwikkelt Kurtz
een ingewikkeld maar geraffineerd plan. Alsof hij nog één keer al zijn vernuft en
geheime agentenvakmanschap legt in een schitterende operatie. Waarvoor hij trouwens
maar weinig tijd heeft, want hij beseft dat ze in Jeruzalem ongeduldig uitkijken naar
een veel simpeler methode: met de tanks de Libanese grens over. Wat Smiley
nauwelijks had, heeft Kurtz te veel: de voortdurende controle van zijn baas in Israël.

Theater van de werkelijkheid
De lokvogel om de Palestijn te vangen, is Charlie. The Little Drummer Girl, het
trommelaarstertje dat dapper vooroploopt, uit de titel. Charlie is een jonge Engelse
actrice met radicale en revolutionaire opvattingen. Ze is gebaseerd op Le Carré's
halfzuster Charlotte, die ook actrice is en een tijdlang lid was van Vanessa Redgraves
Workers Revolutionary Party. Kurtz weet zijn superieuren en medewerkers te
overtuigen dat alleen iemand met zo'n verleden een kans maakt door de Palestijnse
terroristen geaccepteerd te worden. Zijn werk is, haar ervan te overtuigen dat ze een
rol krijgt te spelen in het ‘theater van de werkelijkheid’ die ver uitgaat boven elke
rol die ze op het toneel zou kunnen spelen. Het ‘instuderen’ van die rol beslaat een
aantal hoofdstukken en ze zijn fascinerend om te lezen, hoogstwaarschijnlijk omdat
Le Carré er zijn eigen jeugd in beschrijft: zijn vader, net als die van Charlie, was een
kleine oplichter die in de gevangenis terechtkwam (en toen hij eruitkwam, was hij
zo aangeslagen dat hij geen deur meer opendeed, dat moest zijn vrouw voor hem
doen.)
Als Charlie eenmaal is gerecruteerd en de Palestijnen via een prachtig getekende
Duitse activiste, Helga, contact met haar hebben gezocht, laat Kurtz haar door de
Engelsen het land uitpesten. De Engelse commandant (‘hij had op communisten
gejaagd in Maleisië, op de Mau Mau in Kenia, op joden in Palestina, op Arabieren
in Aden en op Ieren waar ook ter wereld. Hij had mensen opgeblazen met de Trucial
Oman
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Scouts, en op Cyprus had hij Grivas op een haar na gemist’) is zo'n klassieke rauwe
jodenhater, die toch niet kan verhelen wel bewondering te hebben voor wat zijn
Israëlische geheime collega's doen en kunnen. En het geeft Le Carré de mogelijkheid
om even fijntjes terug te komen op wat de Engelsen indertijd in Palestina uithaalden,
wat Kurtz zich trouwens nog levendig herinnert.

John le Carré

Carré probeert, dat heeft hij meermalen verklaard, de joodse tragedie af te zetten
tegen de onrechtvaardigheid die de Palestijnen moeten ondergaan en die wordt
veroorzaakt door westerse schuldgevoelens. Het is het tweemaal beloofde land; het
boek heeft ook enige tijd als werktitel gehad The Twice Promised Girl.
John le Carré maakte vorig jaar, na de inval in Libanon, een reportageteis voor
The Observer naar Beiroet, Zuid-Libanon en Israël. Hij sprak er met Arafat (‘men
zegt dat hij nooit tweemaal in hetzelfde bed slaapt’), bezocht kampen, en vervolgens
Jeruzalem. Aan het eind van zijn reportage veroordeelde hij de inval als monsterachtig.
‘Alsof wij Britten ons geduld zouden verliezen met de IRA en het gehele Ierse volk
voorgoed zouden af straffen.’ Terwijl hij lange tijd een overtuigd Israël-sympathisant
was. In het VN-interview vertelde hij van zijn werk vlak na de Tweede Wereldoorlog
toen hij vluchtelingen uit Oost-Europa moest screenen en door dat werk tot de
conclusie kwam dat de joden de echte verliezers van die oorlog waren. ‘Je kunt de
sporen van die tijd terugvinden in mijn eerste boek, Call for the Dead, de
hoofdpersonen, tegenover Smiley, zijn joden.’
The Little Drummer Girl heeft, zo stelde Le Carré het tegenover een verslaggever
van Newsweek, een educatief doel, en hij bedoelde daarmee dat de lezer uit het Westen
een inzicht zou kunnen krijgen in de Palestijnse situatie en hoe die was ontstaan en
welke morele dilemma's zo'n onoplosbaar probleem met zich meebrengt. Het lastige
daarbij is dat Kurtz om zijn Palestijn te pakken te krijgen een andere Palestijn en een
Nederlands meisje moet opblazen en dat Charlie de verschrikking van een Israëlische
aanval op een Palestijns kamp moet ondergaan om toestemming te krijgen een joodse
professor te gaan opblazen.
Want het is in de eerste plaats een spannend boek, een kruising tussen een thriller
en een politieke roman. Met meesterhand geschreven, en zonder dat teveel aan fraaie
franje dat in de Smiley-boeken was geslopen. Het is een omvangrijk boek, ruim
vierhonderd forse bladzijden, met een verrassende verteltechniek. Actiescènes worden
soms snel weergegeven, en daarna nog een keer uitgebreid behandeld met
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achtergronden en soms prachtige karaktertekeningen, en soms duurt het een hele tijd
voor Le Carré allerlei gebeurtenissen met een forse streek bij elkaar haalt om ze in
zijn intrige in te passen.
Af en toe wordt merkbaar dat Le Carré's sympathie aan de kant van de Palestijnen
ligt, als bij voorbeeld zijn terroristenleider in het kamp kleine heroïsche trekjes
meekrijgt. Maar meestal zijn zijn karakters zo goed doordacht, en brengen zo sterk
hun eigen beweegredenen mee, dat ze overtuigend hun eigen zaak bepleiten.
Het ligt voor de hand om Marty Kurtz (je kunt terrorisme het best bestrijden door
je eigen terrorist te bouwen) te vergelijken met George Smiley. Kurtz is een generaal
in oorlogstijd, Smiley een schaakgrootmeester in een oorlogsspel. Mensen die met
Kurtz in aanraking komen, merken soms dat haat een van zijn drijfveren is. Mensen
die met Smiley in aanraking komen, merken zelden iets van gevoelens. Twintig jaar
geleden, in de dagen dat president Kennedy in Berlijn Ich bin ein Berliner, riep, stond
Smiley daar ook. Omdat Le Carré zich voorgenomen had een actueel boek te
schrijven, dat begon en eindigde aan de Muur. The Spy Who Came In From the Cold
was een actieboek, alhoewel de actie mislukte. In de boeken die volgden, verdween
Smiley zelfs uit het gezicht en spionage werd een troosteloze aangelegenheid, vol
mislukkingen en incompetente figuren. Diezelfde troosteloosheid bestond nog in
Tinker, Tailor, Soldier, Spy: Smiley teruggeroepen om het verslagen en geïnfiltreerde
Circus te redden. In de vervolgen bouwde Smiley de dienst weer op, spionage kreeg
weer zin, en ten slotte stond Smiley opnieuw aan de ‘Muur’, oog in oog met Karla,
en bleek overwinnaar. De cirkelgang van twintig jaar Circus lijkt daarmee compleet.
Evenals de overstap naar de directe actualiteit, waarin vaart en geweld elke dag door
de krantekoppen worden gedicteerd en de kleine trommelaarsters dapper en pathetisch
vooroplopen en uiteindelijk het slachtoffer zijn.
■
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Wie niet geniet, is ongenietbaar
Konstantin Wecker, maker van liederen
Lieder und Gedichte door Konstantin Wecker Uitgever: Ehrenwirth
Verlag, f34,85 Importeur: Internationale Pers
Jacques Klöters
Stap eens een platenzaak in en vraag of ze ook iets in het Duits hebben. De schijf
die u krijgt is meestal zo vet als bockworst. Een blonde echoput zingt iets engs over
de heimat onder begeleiding van een geüniformeerd knapenkoor. Producenten
dwingen een onschuldige jonge vrouw tot muzikaal pornografische handelingen met
het lied ‘Ein bisschen Friede’. Zo brengt de CIA via de platenmafia de vredesbeweging
in diskrediet. 's Nachts om twaalf uur rookt Reinhard Mey ketting op de radio. Een
enkele keer vindt men op de Avenue-draaitafeltjes de gevoelsgroeven van Stephan
Sulke of Hildegard Knef. Maar over het algemeen is Nederland onbekend gebleven
met de grote opgang van het Duitse literaire chanson van de laatste twintig jaar.
Het begon in 1964 met een folkfestival op Burg Waldeck. Vroege vredesactievoerders
bezonnen zich op de Duitse volksliederenschat. Wat was er voor hun doelen
bruikbaar? De meeste traditionele liederen bleken onteerd door de nazi's. Een
folksong-cultuur zoals die op dat moment in de Verenigde Staten bloeide, leek niet
mogelijk. Op Burg Waldeck begon men elkaar nieuwe liederen voor te zingen. De
jonge jurist Franz-Josef Degenhardt, de grafisch ontwerper Dieter Süverkrüp, de
bedrijfseconoom Reinhard Mey, de schilder Hannes Wader en de cabaretier Hans
Dieter Hüsch. Ze stonden onder invloed van het Franse chanson. Brassens en Villon
waren hun inspiratiebronnen. Degenhardt ontwikkelde het snelst een eigen toon en
begon het Duitse Wirtschaftswunder te ontmaskeren. Hij gaf menig inkijkje in Duitse
huiskamers waar het portret van Hitler snel vervangen was door dat van Adenauer.

Konstantin Wecker

Achter de Berlijnse muur zat Wolf Biermann hartverscheurend in z'n huiskamer
te zingen. Hij liet horen dat in zijn geval de politiek persoonlijk was geworden en
het persoonlijke politiek. In navolging van zijn leermeester Brecht die zich
‘Stückeschreiber’ noemde, duidde Biermann zich aan als ‘Liedermacher’.

Fenomeen
Deze term is in algemeen gebruik geraakt en omvat zowel de zoetgevooisde
Konstantin Wecker als Dr Dr Dr Rolf Schwendter, die zich krijsend begeleidt op een
blikken kindertrommeltje. Schoorvoetend hebben de platenmaatschappijen, de radioen televisie-organisaties het nieuwe fenomeen van de Liedermacher binnengehaald.
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Reinhard Mey was de minst gevaarlijk en werd dus het bekendste. Degenhardt mocht
meestal niet op de televisie en de radio komen, maar zijn platen liepen goed. Met
zijn liederen schrijft hij de politieke biografie van een linkse Duitser die voortdurend
positie wil kiezen, zijn dromen koestert en zijn tegenstanders met hun eigen
argumenten ontmaskert.
Na Degenhardt is er een hele rij protestzangers opgestaan die zich zelfs in
theoretische geschriften afvroegen of ‘privatlieder’ over liefde en zo wel in de
socialistische strijdcultuur thuishoorden. ‘Zwischentöne sind Krampf in
Klassenkampf!’ zong Degenhardt. Gelukkig heeft hij dit pleidooi voor de
ongenuanceerdheid maar kort nageleefd. Na alle theoretische beschouwingen op rijm
werd het tijd voor liederen met vlees, botten en gevoel.
In Düsseldorf zit ik tussen tweeduizend jongeren te wachten op Konstantin Wecker.
Popconcertambiance. De meesten weten wat ze te wachten staat, kennen hun idool
en zijn liederen. Op het podium een merkwaardige verzameling musici. Welke
populaire zanger laat zich nou begeleiden door een cello, een fagot, een hoorn,
elektrische gitaren, percussie, synthesiser en een Steinway? Konstantin Wecker. Het
blijkt een dikke Duitser te zijn met een speknek van het soort dat in disco's
moeilijkheden kan verwachten. Een gevoel van teleurstelling welt op. Moet ik daar
de hele avond naar kijken? Maar als de man aan de vleugel aanvalt, ben ik snel
gewonnen. Zo'n gulzige manier van spelen hoor je maar weinig in de huidige populaire
muziek, die soms op ruitjespapier gezet lijkt. Dan begint hij over zijn woeste pianospel
heen ook nog het hoogste lied te zingen. Een vreemde stem waar je aan moet wennen,
Elton John verkleed als Richard Tauber. Uiterst lyrische muziek met prachtige
uithalen, sterk ritmisch onderstreept. Soms is het operette-pop soms zuivere liedkunst.
Veel mensen zullen het vreselijk vinden. Wij in Düsseldorf genieten. Een intro,
herkenningsapplaus en dan: ‘Schon wieder wühlt sich dein Gefühl, in irgendeine
Weichheit ein. So zart umfangen, so vertraut, das muss doch jetzt die Liebe sein!’ Is
het kunst? Is het edelkitsch? Het is bloedmooi en ik lust er wel pap van. Het publiek
lijkt in trance. Fragmenten van teksten worden meegemompeld. Sommige regels
hebben de kwaliteit van slagzinnen: ‘Wie niet geniet, is ongenietbaar’ en ‘alleen de
goden gaan ten gronde als we goddeloos geworden zijn’.

Willy
Weckers vroege liederen trappelen vol ongeduld als honden die uitgelaten willen
worden. Er hangt iets in de lucht, er moet nu iets gebeuren, morgen gaan we
ertegenaan, Titaantjes-teksten zijn het, vol romantiek en sentiment. De bekendheid
van Wecker dateert van 1977, toen de dertigjarige ex-bajesklant, druggebruiker en
zwerver door de muziekwereld na drie onopgemerkte lp's het lied van zijn generatie
schreef: ‘Willy’. Het is een emotionele talking-blues in Beiers dialect over zijn vriend
Willy die altijd vooropliep, als studentenleider en als druggebruiker. Die altijd iets
bozer en eerlijker was dan de anderen en die het gisteren in een Münchens café aan
de stok kreeg met een zanger van het Horst Wessellied. ‘Gisteren hebben ze Willy
doodgeslagen en vandaag wordt ie begraven,’ zingt Wecker. Dieter Hildebrandt,
Duitslands populairste satiricus, wil Wecker in zijn televisieprogramma. De omroep
verbiedt hem ‘Willy’ te zingen. Niet ‘ausgewogen’ genoeg.
Ook in zijn politiek getinte liederen blijft Wecker romanticus. Hij wordt niet een
grimmige eenmansfractie, zoals veel van zijn collega's, maar een dakloze zwerver,
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een politieke held die zijn idealen zuiver heeft gehouden. Enigszins genotzuchtig
bezingt hij hoe hij nog eens gepakt zal worden: ‘Ze zullen komen om te jagen, met
geweren in de hand en wellustig slepen zijn hun grote ketting over 't land. Hun honden
janken zachtjes, want ze krijgen lucht van mij en triomfantelijk komt hun adelaar in
duikvlucht naderbij. Ja ik zie ze als.’
Wie de moeite zou nemen om te noteren welke zinsneden door Weckers publiek
meegezegd worden, weet wat de huidige Duitse jeugd haat en liefheeft. ‘Schaf hoeren,
dieven, ketters af en maak het land chaotisch, dan wordt het weer wat menselijker
en niet meer zo despotisch!’
De lezers die nu met de jas aan staan om Wecker in huis te halen, moeten weten
dat hij op zijn laatste platen een wat andere weg is ingeslagen. Minder
Titaantjes-teksten, minder riskante beeldspraak, mededogen, een politieke stroming
waarin hij zich thuisvoelt, de Grünen, andere muziek. Wecker lijkt los te komen van
de poptraditie en drukt zich steeds vaker uit in liederen die uit de negentiende-eeuwse
Duitse liedkunst voort schijnen te komen.
Wecker treedt op 24 maart op in de grote zaal van Krasnapolsky in Amsterdam.
Phonogram bracht ooit een verzamel-lp uit die wel een Edison kreeg naar geen kopers.
Nu is er dan het boek met liedteksten en gedichten. Mijn Duitse leraar zei het al: ‘Ik
denk dat het niet mee zal vallen mij bij jullie geliefd te maken.’
■
Deze week komt een bundel liederen van Konstantin Wecker in vertaling: Ik wil nog
heel veel leven. Uitgever: Internationale Pers, f 10,-.
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Een zelfbewuste prullenmand
Meer kunstmatigheid dan kunst in ‘Carabas ontvlucht’
Carabas ontvlucht door Rob Schouten Uitgever: De Arbeiderspers, f24,50
Herman de Coninck
Er zijn dichtbundels vol middelmatige gedichten, die je bij de slotbeoordeling lichtjes
gaat opwaarderen, omdat er door de bundeling iets als een toegevoegde waarde
ontstaat, een visie, zeg maar, die de afzonderlijke gedichten niet allemaal hadden.
Met Rob Schoutens derde bundel Carabas ontvlucht heb ik de neiging tot het
tegenovergestelde. Nogal wat gedichten zijn zevens, twee ervan geef ik een acht,
maar het geheel haalt met moeite een zes. Het bundelen maakt zijn gedichten slechter.
Het allereerste gedicht, Cave adsum, is daar al een goed voorbeeld van. Opgepast,
hier komt de dichter:
Kroon me met uitzicht, laat m'n blikken gaan
langs sfeerloze passanten, persberichten.
Gord me het nodige verleden aan.
Verschaf me aanspraak. Tooi me met gedichten
van Jan en Alleman. Smeed een complot
en intrigeer me met mijn satellieten,
met Borodin, Shakespeare, Seurat en God.
Plaats spiegels, figuranten, rekwisieten.
Ja, tuig mijn zintuigen met zin, en prop
mijn hoofd vol met ervaring en denkbeelden.
Dis duistere verhalen aan mij op
over geschiedenissen die mij scheelden,
opdat mijn aandacht wat wordt afgeleid
van steeds mijn alom tegenwoordigheid.

Dit is vlot van versificatie, er zit een imperatieve spankracht in, die uitmondt in
beklijvende slotregels. Als ik echter, na lectuur van de hele bundel, dit gedicht nog
eens opnieuw lees, blijkt het, tegen zijn bedoeling in, heel goed mijn wrevel te
verwoorden. Schouten is gecultiveerd en belezen, kan in het Frans rijmen op ‘niezen’
(‘parmi les frissons de brise’) en in het Duits op ‘lage landen’ (‘Ich bin der Walt
abhanden’), zet voortreffelijke genretafereeltjes neer, maar zijn palet heeft te veel
weg van een poederdoos. Schouten dicht ‘naar’ Laforgue, Vestdijk, Larbaud, Verlaine,
Mallarmé, en evoceert tussendoor een aantal componisten. Het is allemaal - vaak
niet onaardig - à la manière de.
Schouten dicht - getuige de slotregels van dit eerste sonnet - om aan zich zelf te
ontkomen, en hij slaagt daar meestal te goed in. Was hij maar wat ‘tegenwoordiger’
in zijn gedichten: het feit dat hij zich hoofdzakelijk tot andermans poëzie wendt,
maakt de zijne van een al te glad academisme.

Schminklaag
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Zo is er een hele cyclus die ‘Gewenste stemmingen’ heet. Bij de eerste lezing vind
ik dat een titel die een heel mooie, frivole kunstmatigheid uitdrukt, Schouten probeert
stemmingen uit als nieuwe merken van parfum. Bij de zoveelste lezing echter
accentueert zo'n titel juist hoe bleek en bloedeloos deze poëzie, onder haar
schminklaag, is.
Zo ga ik op den duur ook vinden dat Schouten in zijn eerste gedicht, eigenlijk veel
beter dan ik het zou kunnen, opsomt wat hij allemaal mist om een goed dichter te
zijn. ‘Uitzicht’, ‘het nodige verleden’, ‘ervaring en denkbeelden’, ‘geschiedenissen
die (hem) scheelden’. Schouten heeft alles om een goed dichter te zijn, had hij maar
een onderwerp.
Hoewel, hij hééft een onderwerp: zijn eigen gezichtloosheid, in het slotgedicht bij
voorbeeld, waarin hij uitkijkt naar zijn oude dag, waarop ‘zielsverwanten/(...)kwamen
om hun medeleven uit te stallen/met wie ik niet geweest was maar wel bij zou vallen’.
Of de voortvluchtigheid uit zijn eigen poëzie: in ‘Het leven’ is het zijn bedoeling
‘tussendoor en slinks/het feest eenmaal (te) ontglippen als een sfinx’. Wat dat betreft
gaf Schouten zijn bundel een goeie titel mee: de Markies van Carabas, uit ‘De
Gelaarsde Kat’, wás al een fictief personage, en zelfs hij ontvlucht. Of het feit dat
dit soort dichten zinloos is: ‘Ik speel een spel/waar nooit iets aan zal zijn. Ik weet
het wel.’ De laatste regels komen uit een ronduit slecht gedicht, maar zijn, net als de
andere citaten, op zich wel aardig. Ik zie bovendien ook wel de problematiek: niemand
zijn is geen pretje. En wie wél denkt iemand te wezen, heeft te weinig antenne voor
zijn eigen ruis. Ook Komrij heeft driekwart van zijn gedichten gebaseerd op zijn
eigen absenteïsme daarin. Maar ik moet toegeven dat ik dat andere kwart betere
poëzie vind. En Nijhoff kan prachtig schrijven over het feit dat het niet wou lukken.
(‘Ik zou een dag uit vissen.’) Maar Schouten niet. Neem ‘De Arabier’:
‘De Arabier stapt in een regenjas
het schip der stad binnen en wordt vervoerd.
Door het beslagen raam
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onaangeroerd
kijkt hij naar buiten waar hij juist nog was.
Talloze zebra's komen goed van pas
om nergens van zijn ongepolitoerd
gelaat te lezen dat hij wordt beloerd.
De karavaan geeft trouwens al weer gas.
Wel wijzer dan al die spitsvondigheden
van mij, houdt hij zijn oases maar voor zich...’

Rob Schouten

Dit slap commentaar, in de voorlaatste regel, op eigen te kort schieten, kun je
natuurlijk ook dichterlijk zelfbewustzijn noemen, maar een deugd is dat pas, als het
ertoe leidt dat zo'n gedicht in de prullenmand gaat. Nu maakt het alle voorafgaande,
gesofisticeerd aangebrachte dubbelzinnigheidjes (wordt vervoerd, zebra's, de
karavaan) van een miezerige machteloosheid. (Wat is trouwens ‘het schip der stad’?
Naar analogie met de kameel zo iets als een autobus? En kunnen zebra's, laat het dan
dieren of oversteekstroken zijn, lezen?) Kortom: wat schiet ik op met de wetenschap
dat ook Schouten dit gedicht van een nogal ongelukkige spitsvondigheid vindt?

Een paar keer levert Schouten wél een ronduit geslaagd gedicht af, bij voorbeeld ‘De
heengaande nar’, een acht, en zo'n reüssite maakt meteen ook duidelijk waar het de
rest aan schort. In andere gedichten etaleert Schouten zijn onmacht als entertainment,
in verzen van een gladde, weinig riskerende behendigheid. Hij is een attributenman,
de goochelaar die met zorg witte manchetten kiest, rok, hoge hoed - maar er komt
geen duif uit.

Dure woorden
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Maar ik doe Schouten onrecht. Zijn bewerking van Larbaud (‘Scheveningen,
komkommertijd’) is beter dan het origineel. Hij heeft fraaie vondsten. En in een
gedicht over geesten ineens de regel: ‘hoe werkelijk is alles ongemerkt geworden’.
Aardig is ook Koningin van de nacht, alleen maar een tafereeltje, maar met een
prachtig eindrijm: de koningin in kwestie hoopt nog even ‘op een kanselier op
nachtreces’, maar moet zich uiteindelijk ‘stram van het bordes’ oprichten, en zich
tevreden stellen met ‘haar heer gemaal/zojuist teruggekeerd van schatkistles’.
Anderzijds staan zijn sterke regels te vaak halverwege het gedicht, in plaats van
op het einde. - Waarom moet ik hier nu weer een anderzijds aan toevoegen? Omdat
ik Lot en zijn dochters, over een ouwe geile vader die zijn handen nog eens uitprobeert
op ‘naakte efemere deernen’, vind eindigen op een slap slotcommentaar:
Amusant om in een bosje post te vatten
en toenemend te knerpen op het zand
met in je hand een steen en die te werpen
in plaats van rechtsomkeert te maken,
onopgemerkt en naar bevind van zaken.

De laatste twee regels hebben de voelbare wil om te klinken, de suggestie is zelfs zo
sterk dat je geneigd bent even de Van Dale op te slaan om na te gaan of ‘bevind van
zaken’ echt niks anders kan betekenen dan wat je denkt. Zo laat Schouten voortdurend
een beetje duurdere woorden op elkaar rijmen, een surplus suggererend, dat er bij
nader toezien niet is. Een echt goed rijm is iets als koppelvorming. Je laat één woord
uit, en er komt een ander op af, waardoor beide woorden méér gaan betekenen. Bij
Schouten is dat nogal eens: minder. Een peperduur woord als ‘preambule’ verleidt
‘tule’, het woord ‘parafrase’ trekt het werkwoord ‘razen’ aan, op ‘filisters’ stemmen
‘verkwisters’ af (allemaal pag. 31), maar het zijn huwelijken om het geld.
En wat betekent de flaptekst, die zegt dat ‘de vorm van het sonnet nagenoeg is
opgeheven’ ten voordele van het vrije vers, terwijl er op de zesendertig gedichten
tweeëntwintig sonnetten zijn, en twee vrije verzen? Flaptekst die beweert dat Schouten
steeds getuigt ‘van een grote beeldende kracht’, waar dan regels mee bedoeld moeten
zijn als ‘ter zelfmoord trok ik naar de spoordijk op,/kroonde mijn hoofd met rails,
deed bielsen aan.’ (Wat zal ik vandaag eens aantrekken? De E-10?)

Het lijkt wel of ik bevooroordeeld ben tegenover Schouten. Waarom anders licht ik
dat ene, onmogelijke beeld uit een voor de rest fraai gedicht? Waarom verzwijg ik
- voor de ene zonderling die deze recensie leest met het boekje in de hand - dat ‘Geen
adventist’, ‘Faust’, ‘Vooruitziende hond’, ‘Mysticis umbraculis’, ‘Natuur’, ‘Geesten’
ook misschien wel zevens zijn?
Omdat ik be-na-oordeeld ben. Omdat ik, nadat ik eenmaal op het artificiële van
Schouten ben gestuit, in de hele bundel meer kunstmatigheid dan kunst zie. Omdat
er maar één gedicht in staat, dat echt geschreven moest worden, ‘De heengaande
nar’, en dat is zo'n onbarmhartig gedicht, dat het al die andere tekst slecht om zich
heen verdraagt. Na zo'n gedicht hoor je een paar jaar te zwijgen, in plaats van de
lezer, dixit de flaptekst een meer dan vijftig pagina's durende ‘dichterlijke crisis’ aan
te bieden.
■
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Liever de dood in
De fascinaties en obsessies van de 19de-eeuwse literatuur
De ontslapen geliefde Verhalen uit de Romantiek Inleiding en
samenstelling: Peter van Zonneveld Uitgever: Bert Bakker, f25, Marita Mathijsen
Op een besneeuwd kerkhof wordt het lijk van een nog jonge vrouw uitgestrekt op
een graf aangetroffen: zij blijkt de vroegere geliefde van de zelfmoordenaar te zijn
die daar begraven ligt en die zij verlaten had vanwege zijn luchthartige opvatting
van de liefde.
In Leiden biggelen twee tranen uit de ogen van het hoofd van een ter dood
veroordeelde die door een bezeten student levend van de galg gehaald werd, om
vervolgens van zijn romp ontdaan te worden en als levend, tevergeefs zielerust
zoekend hoofd, het slachtoffer te worden van de cynische experimenten van een op
hol geslagen jongeling.
In een veldhospitaal waar aan alles gebrek is, bedelt een Jong Russisch officier
met een half afgeschoten bovenlijf bij een goedwillende gewonde graaf om wat
verband teneinde zijn bloedende wonden te kunnen dichten. Nauwelijks heeft hij
linnen gekregen, of hij rolt zich naar een groep dobbelaars en maakt, aangezien hij
geen geld meer heeft, het verband tot zijn inzet van het spel. Als de inmiddels
bewusteloos geraakte graaf bijkomt, ligt de officier dood in een gruwelijke grijns,
in zijn verkrampte handen blinken de goudstukken.
Op dit soort verhalen heeft de romantiek het alleenrecht. Men treft het aan in een
nieuwe bloemlezing, onder de titel De ontslapen geliefde door Peter van Zonneveld
samengesteld. Nog geen twee maanden na het verschijnen van Gerrit Komrij's
verzameling poëzie uit de negentiende eeuw Aan een droom vol weelde ontstegen,
is er nu dan een bundel verhalen, evenals Komrij's bloemlezing bijeengegaard uit
weinig bekende en zelden herdrukte bronnen. De tijd dat de Camera Obscura, Max
Havelaar en Snikken en grimlachjes de enige teksten uit de negentiende eeuw waren
die voor iedereen bereikbaar waren, lijkt nu wel voorbij: steeds meer literatuur uit
die tijd wordt toegankelijk gemaakt.

Arnold Böcklin: Het eiland van de dood, 1880

Levensverwachting
Het kan niet alleen een reactie op de jarenlange veronachtzaming zijn, die de
belangstelling zo heeft doen opbloeien. Wie poogt een verklaring daarvoor te vinden,
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is geneigd naar overeenkomsten tussen die tijd en de onze te zoeken. Maar die
vergelijkingen lijken in eerste instantie op niets uit te lopen: wat staat er verder van
ons af dan de wereld zoals die zich voordoet in de literatuur met die stereotiepe
helden zonder enige psychologische diepgang, opofferend, lijdend aan hun moraal,
bereid hun leven te geven om hun eer te redden. Wat kan ons nog boeien in het type
van de ongeschonden maagd die in die tijd begerig werd gevonden alleen om die
éne kwaliteit? Ook de krankzinnige fascinatie voor de dood (van de negentien verhalen
uit de bundel lopen er vijftien af met allerlei gruwelgradaties van de dood: dood door
krankzinnigheid, door cholera of tbc, zelfmoord, vriesdood, zelfopoffering, dood
door de hand van de eigen geliefde) lijkt ver van ons af te staan en kan alleen maar
begrepen worden als men het bestaan van een niet roekeloze, maar serene en kalme
doodsverachting aanneemt als een collectieve gedachte uit die tijd. Of beter: als men
de literatuur gelooft, moet er een collectieve levensverachting bestaan hebben.
Nog moeilijker wordt het een verklaring voor onze nieuwe interesse voor de
negentiende eeuw te vinden, als men zich realiseert dat een groot deel van de
toenmalige literatuur direct aansloot bij reactionaire stromingen van na de revolutie,
en duidelijke Victoriaanse of biedermeierachtige trekken vertoont: de tendens is
moralistisch, godsvrucht, vaderlandsliefde en echttrouw horen tot het hoogste goed
der mensheid. In de bundel treft men ook dit aspect aan. Juist uit de reactionaire
kringen kwam veel verzet tegen de zwartromantische literatuur met al haar gruwels,
nachtmerries, dromen, spookverschijningen en haar lijkenmanie. Van Zonneveld
meent dat er maatschappelijke verklaringen voor dit verzet te vinden zijn, zonder
die overigens te noemen.
Toch moet het mogelijk zijn maatschappelijke oorzaken aan te wijzen voor de
concentratie van de negentiende-eeuwse literatuur op de pijlers moraal en dood.
Misschien moet eerst eens nagegaan worden waarin die tijd zich onderscheidde van
andere tijden.

Middenstanders en dames
Opvallend is de toename van het aantal deelnemers aan de cultuur: het percentage
analfabeten daalt schoksgewijs, er ontstaat een cultus van opvoedende genootschappen
en ontspanningsverenigingen die tot doel hebben kennis en goede smaak te
bevorderen. Het peil van het onderwijs stijgt op alle niveaus. Het aantal tijdschriften
tot nut en vermaak voor de beschaafde middenstand en voor dames, allebei
groeperingen die tot dan toe praktisch uitgesloten waren van de cultuur, groeit
razendsnel. De literaire almanak komt met groot succes op, en laat jaarlijks een
doorsnee zien van waar de dichters toe in staat waren. Er wordt meer dan ooit gelezen
en er ontstaat een geheel nieuw circuit van lezers. Eenzelfde beeld geven de andere
kunsten: er is een grote groei van het aantal tentoonstellingen, er worden openbare
musea gebouwd, openbare concerten gegeven. Maar ondanks het feit dat het aantal
kunstlievenden groeit, wordt tegelijkertijd de kunst met een verheerlijkend aureool
omgeven, waardoor ze toch weer een elitaire positie krijgt. De kunst zelf wordt niet
gedemocratiseerd, maar wordt beschouwd als een uniek en hoogstaand middel om
een beter en diepgaand inzicht in de hogere waarden van de werkelijkheid te krijgen,
dan kennis of wetenschap geven.
De ommekeer van de Franse revolutie bracht voor de nu meedenkende burgerij
nog een nieuw probleem: er moest een moraal uitgevonden worden voor
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ingewikkelder levensvragen dan die van vroeger, toen het onderscheid tussen mijn
en dijn en de woorden van de pastoor of dominee voldoende waren om de wereld
door te komen. Met de toename van vrije tijd waarin men zich aan abstracte
bezigheden als lezen en musiceren, of aan de vriendschap en de liefde kon wijden,
werd het nodig ook hiervoor maatschappelijke codes te ontwerpen, en juist hier wierp
de nieuwe burgerij een dijk van deugdzaamheid en degelijkheid op, zich daarmee
tegelijk distantiërend van de hoogste adellijke en van de laagste proletarische klassen.
Dat dit tot botsingen leidde daar waar de klassen tegenstrijdige belangen hadden,
spreekt vanzelf.

Een andere grote ommekeer van de
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negentiende eeuw ligt in de aanvang van het machinetijdperk. Tot dan toe had elke
uitvinding zich in het voordeel van de mens ontwikkeld: elke vooruitgang in de
wetenschap betekende automatisch verbetering van de levensomstandigheden: ziektes
konden beter bestreden worden, tot dan toe voor bovennatuurlijk gehouden
verschijnselen konden verklaard en bedwongen worden, optische instrumenten werden
gewaardeerde hulpmiddelen. Maar nu dreigde de mens te verdwijnen voor de machine:
waar vroeger alleen het irrationele bestreden moest worden, ging men zich nu
voorstellen dat de ratio een vijand kon worden en zich tegen de mens zou kunnen
keren.
Deze ingrijpende veranderingen veroorzaken een algemene vraag naar de waarden
van het leven en de betekenis van de dood, en de antwoorden die gegeven worden
geven tegelijkertijd blijk van een schokkende levens- én doodsverachting: het enige
dat telt is de moraal en of deze nu braaf-burgerlijk of demonisch is, hij gaat boven
leven en dood.
Hoe anders de reacties op de maatschappelijke verwarringen ook zijn, toch zijn
we met die verwarringen bij een aantal herkenningspunten voor onze tijd
terechtgekomen. Maar misschien is de fascinatie van de negentiende eeuw juist ook
op die andere reacties terug te voeren: op het majestueus afwijzen van geschipper,
op de bijna bombastisch gehanteerde contrastwerking als kunstprincipe, op de
hartstochtelijke overgave aan gevoelsuitstortingen en de glorieuze verhevenheid
boven aardse zaken.

Veel akeligheid
Van Zonneveld heeft geput uit vier decennia verhalen uit tijdschriften en almanakken
(1820-1860). Het korte verhaal was in die tijd een nieuw genre waarnaar vooral de
redacteuren van literaire bladen vroegen: juist daar ontstond de behoefte aan korte
afgeronde verhalen om tussen de poëzie en de beschouwingen en recensies te plaatsen.
Veel auteurs hadden er moeite mee: ze waren de uitvoerige beschrijvende stijl van
de historische roman gewend en konden geen korte plot ontwerpen. Truitje Touissant
verzuchtte eens dat ze liever (en sneller) een roman dan een kort verhaal schreef.
Haar bijdrage in de bundel is dan ook zeker niet representatief voor haar kunnen.
Andere verhalen doen meer recht aan hun auteur: Beets' weemoedige verhaal De
patrijzen (overbekend uit de Camera als Teun de Jager), of Betsy Hasebroeks
hyperromantische ziekte- en sterfbedbeschrijving Marie. Behalve Kneppelhout met
het grandioze verhaal Te Ems (elders gepubliceerd onder de titel Spel) en Antons
uitvaart, treffen we van de bekende auteurs alleen nog J.J. Cremer aan met een nogal
mat verhaal. In kleine kringen zijn als juwelen onder de romantici J.L. van der Vliet
en Alexander VerHuell bekend, en van hen stammen dan ook de zwartste verhalen
uit de verzameling. De rest bestaat uit verhalen van zo goed als onbekenden of van
geheel anoniemen, en de meeste hiervan zijn ook van wat mindere kwaliteit.
Al met al een fraaie bundel met veel akeligheid en veel dood, voorzien van een
summiere inleiding en samengesteld, zoals Van Zonneveld zegt, zonder
wetenschappelijke pretentie en zonder het oogmerk een representatieve keus uit die
tijd te geven. Zo'n keus zou heel wat meer biedermeierachtige verhalen hebben
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opgeleverd, en zou tevens plaats hebben moeten inruimen voor een aantal historische
novellen, die slechts bij uitzondering een hedendaagse lezer kunnen boeien. Nu
beroept de samensteller zich alleen op zijn eigen voorkeur. Gelukkig maar.
■
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Steen geworden spiegel van een psyche
Wittgensteins kleuren en architectuur
Opmerkingen over de kleuren door Ludwig Wittgenstein Vertaling en
nawoord: Paul Wijdeveld Uitgever: Tabula, 164 p., f39,50
Oikos - Van Loos tot Wittgenstein door Francesco Amendolagine en
Massimo Cacciari Vertaling: I. van den Burg, M. van Mechelen, H. Hoeks
en J. Roding Uitgever: SUN, 191 p., f24,50
Frans Boenders
Jasper Johns is waarschijnlijk de beroemdste, maar beslist niet de enige Amerikaanse
artiest die in zijn schilderkunstig werk uitdrukkelijk verwijst naar het denken van
Ludwig Wittgenstein. Het is hoogst twijfelachtig of de gestrenge Oostenrijkse
wijsgeer, indien hij zo oud als Bertrand Russell was geworden, met deze bijval uit
de nieuwe wereld ingenomen zou zijn geweest.

Niet zozeer uit de Vermischte Bemerkungen, die vrijwel geen enkele van Wittgensteins
meningen op schilderkunstig gebied bevatten, als wel uit talrijke biografische
aanwijzingen en getuigenissen kan men opmaken dat de schrijver van de Tractatus
artistiek, literair en politiek gesproken een conservatieve, soms een ronduit
bedenkelijke smaak bezat. Had Wittgenstein eigenlijk überhaupt belangstelling voor
schilderkunst? Enkel ten aanzien van muziek beschikte hij over een gefundeerd
oordeel. Nu beroepen bedoelde hedendaagse Amerikaanse (en sommige Europese)
kunstenaars zich ook niet op Wittgensteins uitspraken over esthetiek; het is de logica,
in het bijzonder die van de Tractatus, waar zij verzot op beweren te zijn. Eerlijk
gezegd, het lijkt met meer aanstellerij dan waarachtige Wahlverwandtschaft.

Het huis, Kundmanngasse 19, in Wenen dat Ludwig Wittgenstein in 1928 bouwde voor zijn
zuster Margarethe Stonborough-Wittgenstein.

In wat Wittgenstein over de kleuren heeft geschreven, gaat het de filosoof helemaal
niet om een schoonheidsleer. Hij laat zich nergens uit over de charmes of de lelijkheid
van bepaalde kleuren of combinatie van kleuren in schilderijen of interieurs. Ook
het gebruik van kleuren in concrete culturen of picturale stijlen interesseert hem niet.
Hij maakt ter zake hoogstens een opmerking en passant, zoals in aforisme nummer
73: ‘Het is een merkwaardige stap van de schilderkunst een schittering door kleur
voor te stellen.’ Doordat Wittgenstein van de schilderkunst en de daarin gangbare
vormen van kleurgebruik nauwelijks op de hoogte is, begaat hij af en toe een pijnlijke
flater, zoals in aforisme 90: ‘Ik betwijfel of Goethes opmerkingen over de
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karaktereigenschappen van de kleuren voor een schilder nuttig kunnen zijn.
Nauwelijks voor een decorateur.’ Dat klinkt erg pretentieus en dom als men weet
dat uiteenlopende kunstschilders als Turner, Eastlake, Kandinsky en Klee - toch echt
geen ‘decorateurs’ - uitdrukkelijk aan Goethes Farbenlehre refereerden.

Zwartrood
Vrijwel in alle Opmerkingen over de kleuren leest men de typische hersenspinsels
van de Wittgenstein der Filosofische onderzoekingen. Men moet Wittgensteins visie
op de kleuren dan ook in verband brengen met zijn theorie van de taalspelen. De
manier waarop men kleuren waarneemt, is afhankelijk van de omgeving waarin zij
voorkomen en van het begrippelijk apparaat waarmee de waarnemer opereert. Het
woordgebruik dat men met betrekking tot de kleuren hanteert, is bijzonder vaag. Dat
komt vooral omdat het kleurenzien nu eenmaal niet behoort tot de eenvoudige, logisch
duidelijke waarnemingen. Het begrip kleur zelf is onduidelijk - ‘Het zuivere
kleurbegrip is er niet,’ decreteert aforisme nummer 73. De verheldering die
Wittgenstein in deze oeverloze verbale vaagheid wil aanbrengen, geschiedt in de
omgang met de taal zelf. Zoals de vertaler van deze Opmerkingen over de kleuren
in zijn ten dele cryptisch, ten dele belangwekkend nawoord schrijft: ‘Inzicht geven
in de betekenis van woorden door met de woorden om te gaan, vergroot onze
impliciete kennis van de begrippen: Wittgensteins logica is “knowledge by
acquaintance”.’
Maar Wittgensteins opmerkingen, en vooral zijn vragen, zijn niet zuiver logisch
- evenmin als ze strikt empirisch zijn. Het zijn vragen die verhelderd worden, dat
wil zeggen: betekenis krijgen, door voorbeelden die een bepaald aspect van de
kleurenproblematiek belichten. Al deze belichte aspecten samen vormen daarom nog
geen wetenschap van de kleur. ‘Wij willen niet tot een theorie van de kleuren komen
(noch een fysiologische, noch een psychologische),’ leest men in het aforisme 22
dat, curieus genoeg, letterlijk wordt herhaald in aforisme 188 - een slordigheid van
de tekstbezorgster, Elisabeth Anscombe?
Wittgenstein maakt ons met zijn talrijke vragen en voorbeelden duidelijk dat men
de kleuren enkel kan zien in een bepaald systeem. De onmogelijkheid zich een
roodachtig groen, een blauwachtig oranje, een geelachtig paars, of zwartrood voor
te stellen, is het gevolg van de logische of grammaticale onmogelijkheid van dergelijke
kleursoorten - en niet het omgekeerde! ‘Men spreekt van een “donkerrood schijnsel”,
maar niet van een “zwartrood”,’ heet het in aforisme 227. En vijftig nummers verder:
‘“Donkerrood” en “zwartrood” zijn niet gelijksoortige begrippen.’ Wittgensteins
aforismen mogen dan, zoals Wijdeveld opmerkt, een heldere zinsbouw vertonen en
alledaagse woorden gebruiken, de moeilijkheidsgraad van deze directe uitspraken
ligt elders. Daarom is met de, overigens bevredigende, Nederlandse vertaling van
de Duitse tekst nog geen enkele moeilijkheid uit de weg geruimd. De vernuftige
plaatsing van de komma's en de nauwgezette articulatie van Wittgensteins ‘taalspelen
op papier’ ten spijt - men dient zich eerst terdege vertrouwd te maken met het
samengebalde van Wittgensteins denktrant, vooraleer men van fascinatie kan overgaan
naar begrip. De weerbarstigheid van de aforismen blijft voor de onvoorbereide of
oppervlakkige lezer een reusachtig probleem, en van de 350 opmerkingen is er slechts
één die die een waarachtige literaire waarde bezit. Bij wijze van troost schrijf ik deze
mooie paragraaf hier integraal over.
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‘Ik zag op een foto een knaap met glad achterovergekamd blond haar en een vuil,
licht jasje en een man met donker haar voor een machine staan, die deels uit zwart
geverfde gegoten onderdelen, deels uit bewerkte, gladde assen, tandwielen en
dergelijke bestond, en daarnaast een traliewerk uit helder verzinkt draad. Het
bewerkte ijzer had een ijzerkleur, het haar van de jongen was blond, de gegoten
onderdelen zwart, het traliewerk zinkkleurig, hoewel alles slechts door lichtere en
donkerder tinten van het fotografische papier was weergegeven.’

Het huis
Het lezen van Wittgensteins aforisme is een genot vergeleken bij de lectuur der twee
‘teoretiese teksten’, geproduceerd door het Italiaanse duo Francesco Amendolagine
en Massimo Cacciari. Beide es-
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says verschenen acht jaar geleden in de oorspronkelijke versie; ze zijn erg verschillend
van kwaliteit.
Het marxistisch-semiologisch amalgaam maakt het eerste essay ‘Loos-Wien’,
geschreven door Cacciari, geheel ongenietbaar; in de Nederlandse vertaling en met
zijn irritante ‘socialistiese’ spelling doet het stuk hopeloos gedateerd aan. Het nu
volgende, willekeurig gekozen citaat zal ook de meest geharde architectuur-liefhebber
afschrikken: ‘De artistieke Gestaltung verschijnt als element-werktuig van de
realisering van de zuivere waarden van de markt, niet besmet met de krachten van
spekulatie, die gelijkgesteld worden aan de krachten van het toeval, de
negentiende-eeuwse Planlosigkeit, de ekonomiese theorie van de Manchester School.
De artistieke Gestaltung laat de waarden van de Zivilisation-Rationalisierung
verschijnen die in de “wetten” van de kapitalistiese ontwikkeling en de bestaande
metropool liggen - waarden die versluierd en verstikt worden door de
spekulatie-grondrente.’
Ik vraag mij af wie deze onzin zo wil vertalen. Ook het essay van Amendolagine
over ‘Het huis van Wittgenstein’ is vergeven van woorden en uitdrukkingen als
‘vertoog’, ‘histories knooppunt’, ‘filosofiese produktie’, ‘herlezing’ en ‘leeswijze’
- maar het bevat een uiterst interessante visie op Wittgensteins periode tussen de
beëindiging van de Tractatus (1918) en het begin van zijn Cambridge-tijd (1929).
Zoals bekend, was Wittgenstein tijdens dat decennium onder meer werkzaam als
tuinman in een klooster, onderwijzer in dorpsscholen, samensteller van een
woordenboek voor schoolkinderen, en architect van een huis voor zijn zuster
Margarete.
Meestal stelt men het voor alsof Margarete, bezorgd om haar broers geestelijke
gezondheid - Wittgenstein was in die jaren in de greep van zware depressies -, een
beroep deed op zijn uitgesproken technische begaafdheid en kunde. Wittgenstein
wierp zich op deze opdracht met zijn habituele drang om denken, voelen en doen tot
een synthese te voeren, en met de intense concentratie die hem kenmerkte. In de
geest van Adolf Loos en de Nieuwe Zakelijkheid bouwde hij in twee jaar tijd een
monumentaal, zij het buitengemeen sober huis. De strenge, rücksichtlose
rechtlijnigheid, de celachtige, hoge deuren met hun op een ongemakkelijke hoogte
geplaatste krukken, de ongelooflijke eenvoud en precisie, de op alle plaatsen heldere,
overzichtelijke en eerlijke constructie, de haast overrompelende totaliteit van het
ontwerp maken van het huis van Wittgenstein zowel een hoogtepunt in de architectuur
van de jaren twintig als de steen geworden spiegel van zijn merkwaardige psyche.

Continuïteit
Amendolagine ziet Wittgensteins huis als een behoefte aan logische toetsing in de
wereld, en niet zozeer als de conclusie uit het logisch onderzoek naar de wereld dat
hij in de Tractatus had afgesloten. De auteur staat erop de activiteiten uit Wittgensteins
tussenperiode werelds te noemen, niet alleen om zich af te zetten tegen de
mystiek-religieuze visie op Wittgenstein, maar vooral om te beklemtonen dat het de
wijsgeer te doen was om een zeer bewuste keus vóór de wereld, als een integraal
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onderdeel van zijn filosofische arbeid die zonder hiaat van de Tractatus reikt tot de
Filosofische onderzoekingen.
De architectonische praktijk was dus een noodzakelijk stadium in Wittgensteins
geestelijke ontwikkeling, een opdracht die Margarete hem niet met therapeutische
oogmerken toespeelde maar die hij zelf uitgelokt zou hebben. Met de woorden van
Amendolagine: ‘De ontwerpperiode van het huis maakt deel uit van de produktie
van het denken van Wittgenstein in de strikte zin van het woord, ook al zijn diegenen
die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van zijn filosofies denken en bovenal
diegenen die vanuit verschillende gezichtspunten het “huis” hebben geanalyseerd,
nooit op die gedachte gekomen.’
Volgens de Italiaanse architectuurcriticus was Wittgenstein helemaal niet zo
werelddvreemd en mystiek als de besloten kring van leerlingen en bewonderaars,
die slaafs de opvattingen van G.H. von Wright herkauwen, ons wil doen geloven.
Wittgenstein was in de jaren twintig bezig met thema's die de internationale
intelligentsia op dat ogenblik bezighielden. De inspanningen, die links en rechts
werden ondernomen om het onderwijs een nieuwe inhoud te geven, leverde
Wittgenstein op zijn eigen manier in de nietige schooltjes van Trattenbach en
Kirchberg. (Amendolagine zit er helaas naast wanneer hij over deze eigenzinnige
onderwijsmethode schrijft dat ze ‘veel sukses’ had; de waarheid is dat de leerlingen
en de ouders Wittgenstein wegpestten.)
Dat hij de weerbarstige kinderhoofden hogere wiskunde trachten bij te brengen,
hing samen met Wittgensteins eerste liefde: de zuivere mathematica en haar
grondslagen. ‘Aan al zijn aktiviteiten in de “wereldse” jaren ligt steeds zijn
belangstelling voor de wiskunde ten grondslag, zoals zijn leerboekje voor de lagere
scholen, aan de ontmoetingen met Ramsey en de Wiener Kreis en aan de lezing van
Brouwer; de logiese afsluiting daarvan is dat Wittgenstein met zijn essay over de
grondslagen van de wiskunde daadwerkelijk terugkeert naar het filosofies onderzoek.’
Het is goed dat de continuïteit in het denken van Wittgenstein langs deze weg nog
eens wordt onderstreept. Het is ook heilzaam dat tegen de overdreven klemtoon op
de mystieke aspecten van zijn persoonlijkheid in wordt gegaan en zinvolle argumenten
worden aangevoerd voor de samenhang tussen de instrumentele rekentechnieken
van de bouwingenieur en de indringende geestelijke visie van de architect, twee
aspecten die leidden tot de reüssite van het huis aan de Kundmangasse. Dat
Amendolagine erin slaagt dit indrukwekkende huis zonder lyrische galmen aan een
ernstige en heldere analyse te onderwerpen, is zeker niet de geringste verdienste van
zijn essay.
■
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Midden in de roos - en verwelking
De bloei en het verval in de verhalen van Jan Siebelink
Koning Cophetua en het bedelmeisje. Verhalen door Jan Siebelink
Uitgever: Meulenhoff, 167 p., f24,50, gebonden: f34,50
Frans de Rover
‘Ik voelde dat het een verhaal zou worden spannend van het begin tot het eind, vol
vluchtige, kleine, hevige gevoelens; het geheel zou navrant zijn en baden in een
stemming van teder maar onontkoombaar verval, als het zachte paars van de
zomerhibiscus. En misschien zou ik het verhaal wel in één keer schrijven, in einem
Gusz, op een koele morgen, of in een warme nacht, want dat is “bon ton” geworden
in dit kleine verhalenland.’
Aldus spreekt (in het verhaal ‘Niets te vieren’) de leraar/schrijver die zijn conrector,
tot wiens jongere vrouw hij in een broeierige relatie staat, naar een kliniek voor
alcoholici rijdt. Wanneer een auteur zijn verhaalpersonage een dergelijke poëticale
uitspraak in de mond legt, heeft dat een effect van ironie, van dubbelzinnigheid tot
gevolg. Het lijkt alsof de auteur zijn lezers en critici een stap voor wil blijven door
alvast een oordeel te (laten) formuleren over wat hij... geschreven heeft? Of:
geschreven zóu willen hebben? Of, nog dubbelzinniger - bedrijft de auteur wellicht
achter de rug van zijn gecreëerde spreker om ironie met de lezer: zou híj een dergelijk
verhaal juist niet geschreven willen hebben? Intrigerende vragen; Jan Siebelink stelt
ze in zijn nieuwe verhalenbundel én suggereert een aantal antwoorden. Zo beschouw
ik de tweede zin van de leraar/schrijver als ironie: Siebelinks verhalen lijken in niets
op het produkt van een verteller die ‘in einem Gusz’ zijn belevenissen op het papier
slingert; ze maken een uiterst nauwkeurig-geconstrueerde indruk. De ‘onmogelijke’
perspectiefwisselingen, waardoor binnen één verhaal passages in de ik-vorm worden
afgewisseld met passages die niet door dezelfde ‘ik’ kunnen worden waargenomen,
de achronologische presentatie van de gebeurtenissen met veranderingen van
grammaticale tijd - het geeft de verhalen een vooral kunstmatig karakter. En dát is
zeker ‘bon ton’ geworden in dit kleine verhalenland, al komt het mij te opzichtig
(want te hinderlijk toevallig) voor dat de vrouw van de conrector op het moment dat
de leraar/schrijver haar bezoekt, juist bezig is met een legpuzzel van Bezige
Bij-auteurs en het hoofd van Mulisch in haar hand heeft: ‘ze kon het nergens kwijt
en gooide het weer tussen de honderden andere stukken’. Achter zo'n knipoog
vermoed ik immer een stofje op de lens.

Spannend
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Jan Siebelink, foto Eddy de Jongh

Maar de eerste geciteerde zin is midden in de roos, al begint die bloem in deze bundel
toch wat van haar bedwelmende pracht te verliezen. Er is inderdaad te weinig te
vieren, kortom. Ik bestrijd niet dat de meeste verhalen tot het eind toe ‘spannend’
zijn. Het beste voorbeeld daarvan is ‘Eiland van Calypso’: een man keert terug naar
de plaats in Frankrijk waar dertig jaar geleden zijn twee kinderen voor zijn ogen (en
die van zijn vrouw) in de Dordogne zijn verdronken. Een man op zoek naar een
gebeurtenis in zijn verleden waarvan de reconstructie de leegte in zijn leven alleen
maar zal accentueren. Die reconstructie krijgt nog een extra spannende werking
omdat er door de dosering van de informatie een netwerk van (onbeantwoorde)
schuldvragen wordt geweven: over de rol van de (mogelijk homoseksuele) broer van
de man die de dag voor het fatale ongeval bij hen logeerde en een bijzondere
aantrekkingskracht op de vrouw van de man uitoefende, over de autotocht van de
broer met de vrouw en de reacties van de man daarop, over de aanrijding waarbij de
man met de schrik vrijkwam maar zijn vrouw het leven liet. Verschillende
verhaaldraden lopen door elkaar heen: de terugkeer naar de Dordogne, waarmee het
verhaal inzet, blijkt pas veel later niet de meest ‘actuele’. Kort voor het einde wordt
de man onverwachts vanuit een ander perspectief getoond: ‘Je kunt niets aan Arthur
zien. De tijd dat hij niets tegen een ander zei maar onophoudelijk tegen zichzelf
praatte is ook voorbij. Hij draagt een alpino en staat veel bij gebouwen die worden
platgewalst of omvergehaald. Hij houdt er ook van naar wegarbeiders te kijken die
met een pneumatische boor bezig zijn
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het asfalt open te breken. Soms heeft hij korte ogenblikken van lichamelijk welzijn
(...) Hij zegt zomaar tegen zichzelf: “Een merkwaardig kenmerk van zintuigelijke
droombeelden is hun snelle veranderlijkheid. Als ik in mijn droom een regel uit een
boek lees, wijzigt het beeld zich zo snel dat ik die regel niet voor de tweede keer kan
lezen.” Op een dag wil hij de opgebroken weg verlaten en valt om. Arthur is bezig
uit elkaar te vallen.’ Ook deze passage heeft een (nu impliciet) poëticale betekenis:
voortdurend, soms binnen een alinea, wijzigt het beeld, droom en werkelijkheid
worden, zeker in de slotalinea, volledig vermengd. De fragmenten waaruit het verhaal
is opgebouwd zijn als de stukjes van een uiteengevallen legpuzzel, maar wie het
stukje met de beeltenis van Arthur in zijn hand neemt, kan het ook ergens kwijt, al
lukt dat misschien pas bij tweede lezing. Zo is Siebelink op zijn best en haalt hij in
compactheid, suggestiviteit en stilistisch vermogen het niveau van zijn novelle
Oponthoud (1979).

Bejaardenpension
De overige verhalen in de bundel zijn eveneens min of meer spannend te noemen,
maar helaas minder door een geraffineerde structuur die ook nog thematische diepgang
verleent, dan door het soms bizarre karakter van personages en gebeurtenissen. Het
geldt met name voor het verhaal ‘How high the moon’ waarin de wanhopige strijd
van een onaangenaam gefrusteerde dochter tegen haar bejaarde ouders en ten slotte
tegen haar in een particulier bejaardenpension geïnstalleerde vader beschreven wordt.
In het grensgebied tussen realiteit en seniliteit is veel mogelijk en Siebelink lijkt geen
effect te schuwen: de vader presenteert zich tegenover zijn dochter in de meest
smoezelige en ranzige oude mannetjes-kledij, maar ze heeft haar hielen nog niet
gelicht of hij kleedt zich als een heer in een ‘Palm Beach-kostuum’ en charmeert en
fêteert de ganse villa Louise. Uiteindelijk ontpopt hij zich als travestiet ‘in een jurk
van groene zij’ en weet hij de drankzuchtige dames Eisberg, beiden zonder benen,
nog danig aan het schrikken te maken door hen zijn ‘ding’ te tonen. Wanneer de
dochter vaders ‘impulsen van opflikkerende sexualiteit’ (diagnose van een arts)
ontdekt, geeft ze hem tierend klop. Niet lang daarna ziet de godvruchtige
pensionhouder door dubieus financieel handelen geen andere uitweg meer dan zijn
villa met inhoud aan het reinigend vuur prijs te geven. Met de oude man in zijn armen
gedrukt, laat hij zich door de vuurzee opslokken. ‘Het huis brandde tot de middag.
Toen de dochter kwam tuurde het haar door de onnatuurlijk gespreide vingers van
verwrongen gebinte aan.’ Navrant, dat wel, maar het baden wordt zo bijna verdrinken
‘in een stemming van teder maar onontkoombaar verval’, dat vooral. O, al dat verval
- in menselijke verhoudingen, in het eigen fysiek, die twee dan nog bij voorkeur
gecombineerd en corresponderend met ‘het zachte paars van de zomerhibiscus’ of
een van de vele andere zwaar geurende en weemoedig fleurende natuurelementen,
en dat dan verhaal na verhaal: ik word er een beetje moe van, niet aangenaam-loom
als soms in een warme nacht, eerder geprikkeld verveeld zoals meestal in een koele
morgen. Ik denk dat zich hier wreekt dat Siebelink te véél in een verhaal wil stoppen.
Waar juist in zijn laatste grote romans een existentialistische thematiek tot
ontwikkeling kwam die legitimatie gaf aan het denken en handelen van de personages,
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ontbreekt nagenoeg iedere psychologische of filosofische motivatie in deze korte
verhalen. Het blijft bij een opeenstapeling van wat ‘decadente’ uiterlijke verschijnselen
genoemd kunnen worden. Om de intrigerende reacties van bij voorbeeld vader en
dochter in het hierboven genoemde verhaal ‘How high the moon’ aannemelijk te
maken, is méér ruimte nodig, méér verantwoording dan de uitspraak van een toevallig
passerend arts: ‘Ja, de mens is een raar beestje’.

Vingeroefeningen
Mijn bezwaar laat zich demonstreren aan het laatste verhaal van de bundel,
‘Eindexamen’. Een scholier, Robert, staat onder zodanige invloed van zijn klasgenoot
Arthur dat hij in diens opdracht op hachelijke wijze fraudeert tijdens het eindexamen
Nederlands om Arthurs examenresultaat te ‘redden’. Robert wordt betrapt en
uitgesloten, de leraar Nederlands begrijpt het fijne van de zaak, Arthur pleegt
zelfmoord, Robert wordt op zijn beurt ‘gered’ en is psychisch beschadigd. In deze
versie een spannend verhaal, maar niet veel meer dan dat. Er is echter een andere
versie: werkelijk reliëf kreeg dit scholierenleed in Siebelinks roman En joeg de vossen
door het staande koren (1982) - Robert heette toen Winfred en de macht die Arthur
over hem had en waardoor hij tot zijn daad kwam, was verweven met een complexe
religieus-homoseksuele
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problematiek. Juist het lezen van de korte verhaal-versie van dit voorval bracht me
op het idee dat ook de andere verhalen (‘Eiland van Calypso’ uitgezonderd) behalve
schrijven om de pols lenig te houden, wel eens vingeroefeningen konden zijn voor
groter werk. Ik hoop het, want in ‘dit kleine verhalenland’ zijn de verhalen van deze
bundel wel wat opvallend aan de kleine kant van omvang en thematische uitdieping.
Ik kan het daarom niet nalaten nog eenmaal de leraar/schrijver te citeren met wie ik
deze kritiek begon. Afwegend of hij zijn belevenissen met de conrector te boek zal
stellen, bedenkt hij zich: ‘zou men in mijn directe omgeving waar de feiten bekend
waren niet zeggen dat zoiets op z'n minst getuigde van een verdacht schrijverschap?
Ha, komt hij zó aan z'n onderwerpen! Als pasmunt geeft hij z'n minieme avonturen
door! Zijn kracht ligt zeker in de exploitatie van andermans gevoelens!’
Weer zo'n dubbelzinnige poëticale uitspraak? Best mogelijk, maar ik reageer er
heel serieus op: Siebelinks onverdacht schrijverschap bewijst dat hij in staat is van
desnoods andermans ervaringen méér te maken dan een verhaal ‘vol vluchtige, kleine,
hevige gevoelens’.
■
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Een representatieve molenaar
Drie ‘Gothic Novels’ in één deel Prisma Klassiek
De Kaas & de Wormen Het wereldbeeld van een zestiende-eeuwse
molenaar door Carlo Ginzburg Vertaling: Pietha de Voogd Uitgever: Bert
Bakker, 277 p., f24,50
Willem Otterspeer
Omdat maar zo weinig historici fysiek en mentaal opgewassen zijn tegen het
beschrijvende noodlot dat hun geschiedenissen in loodzware folianten, in rijen van
folianten, in hele bibliotheken probeert vast te leggen, zoeken ze vaak de uitweg die
Cicero hen al bood en trachten ze de geschiedenis te ‘verkorten’, uit te beelden, in
een notedop te vangen. Gedwongen door teveel stof maar ook door te weinig, al naar
gelang het de grote namen of de naamlozen uit de geschiedenis betrof, zagen de
historici ‘a World in a Grain of Sand’, zeiden ze met Leopold: ‘Des waterdruppels
helderte doorturend/besefte ik den wereldoceaan/en zonnestofjes in hun spel
beglurend/heb ik het wezen van de zon verstaan.’
Zo'n historicus is Carlo Ginsburg, zo'n waterdruppel is de door hem beschreven
zestiende eeuwse molenaar Menocchio. Carlo Ginsburg, geboren in 1939 en
hoogleraar aan de Universiteit van Bologna, hoeft voor de Nederlandse lezer geen
onbekende te zijn. In 1978 nam De Gids een van zijn artikelen, ‘Tekens en
symptomen’, in vertaling op, een mooi artikel dat veel informatie geeft over de manier
waarop Ginzburg de geschiedenis bestudeert. De ondertitel van dat artikel luidde
‘Morelli, Freud en Conan Doyle’, een drietal mensen dat zich niet zo vaak in eikaars
gezelschap bevindt. De overeenkomst lag met name daarin dat ze alle drie arts geweest
waren of een medische graad bezeten hadden. Alle drie zijn ze iets anders gaan doen
als beroep maar we vinden wel bij hen iets terug van de medische semiotiek, de
wetenschap van de diagnose van ziekten die niet herkenbaar zijn via directe
waarneming, met behulp van oppervlakkige symptomen die soms zonder betekenis
zijn voor de leek.
Morelli, een kunsthistoricus, zei dat wanneer je in de schilderkunst een meester
wilde onderscheiden van een copiïst of falsaris, je niet moest kijken naar de opvallende
kenmerken van de meester, bijvoorbeeld naar de glimlach bij Leonardo, maar naar
de schijnbaar onbelangrijke details, de oorlellen, de vingers. Daar verraadt de vervalser
zich. Zo'n zelfde oor speelt een rol bij Conan Doyle, als hij Sherlock Holmes het
mysterie van The Cardboard Box laat oplossen. En Freud zou er zijn theorie van de
verdringing op baseren. Van dit ‘recept’ maakt Ginzburg zelf ook gebruik blijkens
De Kaas en de Wormen.
Het is een fascinerend boekje. Ginzburg heeft de hand weten te leggen op een
archief van twee processen die het Heilig Officie gevoerd heeft tegen een van ketterij
verdachte molenaar uit Friule, Domenico Scandella, ook wel Menocchio genaamd,
en die hem uiteindelijk op de brandstapel deden belanden. De verslagen van de twee
processen die met een tussenpoos van 15 jaar tegen Menocchio gevoerd zijn geven
een rijk beeld van zijn gedachten en gevoelens, fantasieën en verlangens. Andere
documenten verschaffen gegevens over zijn werkzaamheden en het leven van zijn
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kinderen. Er bestaan zelfs stukken van zijn eigen hand en een - niet compleet overzicht van de boeken die hij had gelezen. Dit materiaal stelde Ginzburg in staat
een aandoenlijk portret van deze molenaar te schilderen. Zijn enorme kennis van
deze periode maakte het echter ook mogelijk de denkbeelden van Menocchio uit te
vergroten en een stukje van wat men wel ‘volkscultuur’ noemt te reconstrueren.

De kerk had het in die dagen - Menocchio leefde van 1532 tot 1599 - niet gemakkelijk.
Tijdens het tweede proces tegen de molenaar liep ook dat tegen de geleerde monnik
Giordano Bruno ten einde. Van laag tot hoog koesterde men blijkbaar opvattingen
die ingingen tegen het contra-reformatorisch keurslijf van de officiële kerk en menig
brandstapel moest de helpende hand reiken het ware geloof levend te houden. Nu
nam men altijd aan dat ideeën of mentale attitudes van ‘boven’ naar ‘beneden’
doordrongen, concreet gezegd, dat ketterij begon bij Maarten Luther of Giordano
Bruno om tenslotte verwaterd en verbasterd bij Menocchio aangetroffen te worden.
Pas langzaam en onwillig kwam men tot de overtuiging dat er ook zoiets bestond als
een volkomen autonome ‘volkscultuur’.

Menocchio is niet een echte typische vertegenwoordiger van die cultuur. Hij kon
lezen en schrijven, bovendien werd hij ook door zijn eigen dorpsgenoten als ‘anders’
ervaren. Trouwens, het beroep van molenaar stond, door de afgelegen locatie van
uitoefening alleen al in een kwade reuk. Hij is misschien niet typisch, maar belichaamt
juist door dat onderscheid de meest intieme vorm waarin die cultuur tot ons kan
komen.
Wat Ginzburg dan ook gedaan heeft is - en dat maakt het boek zo boeiend - het
uit elkaar halen van een ingewikkeld breiwerk dat opgebouwd is uit draden van
volkscultuur en geïnstitutionaliseerde cultuur. Hij doet dat onder andere door na te
gaan op welke manier Menocchio las. Het blijkt dan dat Menocchio zijn lectuur niet
gebruikt als bouwsteen van een wereldbeeld, integendeel, door zijn hoogst
merkwaardige manier van lezen stelt hij zijn belezenheid in dienst van een diep
gewortelde maar fragmentarische of vrijwel uitgewiste overlevering, van een duistere
kosmogonie die wel eeuwen oud, misschien wel voorchristelijk kan zijn. Menocchio
geloofde niet dat de wereld door God geschapen was, hij ontkende met zoveel
woorden het bestaan van de oerzonde. Christus was voor hem gewoon een man. Het
duizendjarig rijk was hem vreemd en hij verlangde naar een zuiver menselijke ‘nieuwe
wereld’, die nagestreefd diende te worden met eenvoudige naastenliefde en die veel
overeenkomsten vertoonde met het aloude land van Kokanje, een boerenidylle,
overvloeiende - letterlijk - van melk en honing.
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Vooral het ontstaan van de wereld in de ogen van Menocchio is interessant. Tegen
het Heilige Officie bekende hij: ‘Ik heb gezegd dat volgens mij alles een chaos was,
dus aarde, lucht, water en vuur door elkaar; en uit dat alles ontstond een massa,
precies zoals kaas uit melk ontstaat, en daarin ontstonden wormen en dat waren de
engelen; en de allerheiligste majesteit wilde dat dat God en de engelen waren.’ Die
stremmende melk, die kaas en die wormen, vindt Ginzburg terug in de Indische
Veda's, bij de Kalmukken, zelfs tot in de 16de eeuwse wetenschappelijke speculaties
over de spontane generatie van levende uit dode stof. Hier had Menocchio niet
gelezen, hier maakt hij deel uit van een boerengeloof dat in het Europese platteland
diep geworteld was en geënt was op de kringloop van de natuur, en niets met
Christendom te maken had.
Behalve dat het door die speurtocht van Ginzburg, die hij de lezer in al zijn tastende
hypotheses laat meebeleven, een intelligent boek is geworden, heeft het ook iets
aangrijpends. Die Menocchio wordt een heel tastbare figuur, een sympathieke figuur
vooral, met een enorme weetgierigheid en speculatief vermogen. Als die man, die
door zijn sociale achtergrond en door de tijd waarin hij leefde toch al danig gefnuikt
werd, ook nog eens door de KGB van een totalitaire instelling als de officiële kerk
vermaald wordt, is dat niet minder dan een tragedie.
■
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De lezer en zijn schrijvers

Rudie Kagie
Het literair café, de huiskamer, het buurthuis, de studentenvereniging, het
jongerencentrum, de Vestdijk-kring, het Vrouwengilde, de boekhandel:
daar lezen schrijvers voor uit hun werk en praten ze met hun lezers. Zo
leest Remco Campert tussen de namaaksneeuw, Bert Schierbeek in een
Muzisch Spektakel, Hilbert Kuik naast de open haard. Voor deze door Vrij
Nederland gemaakte CPNB Literaire Boekengids reisde Rudie Kagie door
Nederland, van Dordrecht tot Lelystad, van Enschede tot Breda. ‘Dat boek
is toch in feite één grote vraag naar de zin van het leven?’
En ook is het uw Boekengids: het aanbod van de uitgevers van A tot Z.

De huiskamer
‘De schrijvers, voor hen is het leuk. Zij zijn onze gast.’
Dertig stoelen stonden, als in de bioscoop, in lange rijen in het gelid. De schrijver
Hilbert Kuik had, toen hij de huiskamer binnenkwam, quasi-ontsteld uitgeroepen dat
hij nimmer in zijn leven zo'n menigte vrouwen bij elkaar zag. Met stille aandacht
werd naar zijn voorlezen geluisterd. De open haard knisperde, een glaasje water
stond onder handbereik van de auteur. Na anderhalf uur, toen de schrijver was
uitgelezen, was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Waar zijn volgende boek
over ging. Wanneer dat uitkwam. Hoe het te verklaren was dat zoveel doktoren de
literatuur bedrijven. En of hij het ‘niet te eng’ had gevonden, zo tussen al die vrouwen.
Was hem honderd procent meegevallen, zei Kuik. Hij had er tevoren wel wat tegenop
gezien en een béétje eng vond hij het echt, te oordelen aan de donkere vochtkringen
op okselhoogte van zijn overhemd. Toen hij tegen het vallen van de schemering
richting Amsterdam vertrok, kreeg Hilbert Kuik een zak appels mee.
Mevrouw Otto was tien jaar geleden, toen haar man nog landdrost van de Zuidelijke
IJsselmeerpolders was, op het idee gekomen. Lelystad lag als een verlaten enclave
in het drooggelegde land. Op het gebied van de letteren en de muziek viel er nagenoeg
niets te beleven. Wat was er op tegen, elke maand een andere schrijver te verzoeken
om bij haar thuis in de woonkamer te komen voordragen uit eigen werk? Vrouwen
uit de omgeving met belangstelling konden komen luisteren. Zo begon het en de
verbluffend simpele formule is nog steeds een succes. De kosten van de middagen

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

worden aan het begin van het seizoen hoofdelijk omgeslagen over de vaste
bezoeksters: zij betalen f 35, - per persoon.
Mevrouw De Koning was er vanaf het prille begin bij. ‘In de polder hoorde je
nooit meer een goed verhaal, wat je vroeger wèl had,’ zegt ze. ‘De mannen horen
van alles op hun werk, dat hebben vrouwen niet. Wat de radio uitzendt is niet veel
bijzonders. Daarom was ik hier zo blij mee. Ik dacht: eindelijk hoor je weer heel iets
anders. Een goed verhaal met inhoud.’ Half-schrijvend Nederland, van An Rutgers
van der Loeff tot Lidy van Marissing, maakte kennis met de fauteuil en de open haard
in huize Otto. De gastvrouw stelt het repertoire samen aan de hand van recensies,
die zij zorgvuldig uitknipt en bewaart. Zo komt ze op ideeën. De vaste bezoeksters
krijgen het programma van de komende maanden keurig op een lijstje, zodat ze zich
kunnen verdiepen in het werk van auteurs die hun opwachting zullen maken. Maar
niet iedereen heeft zin of tijd om zich terdege voor te bereiden.
‘Ik ben soms nogal teleurgesteld, na zo'n middag,’ bekent mevrouw Otto. ‘Dan
hebben we hier een schrijver, die ontzettend veel geschreven heeft en dan komen er
maar weinig vragen los. Een schrijver wil graag kennismaken met zijn lezerspubliek,
maar er komen hier ook vrouwen waarvan ik weet dat ze niet vaak een boek inkijken.
Aan de andere kant hoor je vrouwen die weinig lezen zeggen: het is zo zalig bij jullie,
het is heerlijk om hier te komen. Dat is het sociale aspect. De gezelligheid.’
Mevrouw Heesterman, die op de literaire middagen altijd trouw van de partij is,
zegt: ‘Het is natuurlijk leuk voor mevrouw Otto als er een geïnteresseerde
vraagstelling komt.’ De organisatrice veert op: ‘Leuk voor mìj? De schrijvers, voor
hen is het leuk! Zij zijn onze gast.’
Mevrouw Heesterman: ‘Ja, maar voor jou net zo goed. Je hebt zèlf gezegd: waarom
moet ìk altijd weer de vragen stellen? Het is voor jou toch leuk als de anderen iets
vragen?’ Mevrouw Otto: ‘Ja, dat is waar. Ik nodig de schrijvers uit, maar dat doe ik
in naam van jullie.’
Mevrouw De Koning tot mevrouw Otto: ‘Ja, maar je voelt je wel verantwoordelijk
dat de zaak goed loopt, Ank. Als iedereen hier stommetje zit te spelen dan denk jij
bij jezelf: wat ellendig voor die schrijver. Dus dan is het toch prettiger voor jou als
er vragen gesteld worden?’
Het is een kwestie van hoffelijkheid tegenover de auteur, vindt mevrouw Louwes.
Je moet zo'n man niet uitnodigen als
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je niets van hem gelezen hebt: ‘Hij moet zich daar open en bloot geven, terwijl jij
niet de moeite hebt genomen een stap naar hem te doen. Het moet van twee kanten
komen.’
Een lijfelijke ontmoeting met de mens achter de kunstenaar voegt een dimensie
aan zijn of haar werk toe, vindt mevrouw Heesterman. Ze geeft een voorbeeld: ‘Over
Elly de Waard en haar gedichten had ik wel het een en ander gelezen, maar aan haar
bundels kwam ik niet toe. Toen is ze hier geweest. Daarna ben ik haar poëzie gaan
lezen. Dat was een verrijking. De persoon die ze is, vind je terug in haar gedichten.
Door de manier waarop ze bij het voorlezen een bepaald accent legt begrijp je beter
wat ze bedoelt.’
Mevrouw De Koning: ‘De ene keer zegje: het was een zalige middag. De andere
keer zeg je: het was leuk om erbij te zijn, maar ik ben het in geen enkel opzicht met
de schrijver eens en z'n boeken, daar vind ik ook niks aan. Bert Schierbeek vond ik
iets verschrikkelijks om te lezen, maar die middag dat hij hier was heb ik met de
oren en ogen wijd open gezeten. Verrukkelijk, zo'n middag. Maar ik zal van m'n
leven niet iets van hem lezen.’
Mevrouw Louwes: ‘Een goed gedicht dringt ontzettend door, dat blijft hangen. Ik
heb het zelfs zo, dat als ik na een jaar zo'n gedicht weer overlees ik bij mezelf zeg:
hee, dat heeft-ie voorgelezen. Dan kun je dat in gedachten weer helemaal horen. Ik
vind gedichten moeilijk. Ik heb het ook nooit geleerd, vroeger, maar door die
middagen lees ik ze af en toe.’
Mevrouw Otto: ‘De schrijver begint de ene keer heel enthousiast aan zijn verhaal,
de andere keer heel verlegen. Het is opvallend, dat de mensen die verlegen beginnen
er in de loop van zo'n middag helemaal in komen.’
Mevrouw De Koning: ‘Het is haast nooit zo geweest, dat er geen band tussen ons
en de schrijver ontstond.’
Mevrouw Otto: ‘Henk Romijn Meijer was ook zo enig. En Gerben Hellinga! Ik
kan het niet, zei hij, ik ben dit soort bijeenkomsten helemaal niet gewend. Hij stond
er ook zo raar bij, in een spijkerbroek en een t-shirtje. Hij zei: ik voel me stuntelig.
Maar van wat hij zei hebben we genoten.’
Mevrouw Heesterman: ‘En dan Edgar Cairo! Die voordracht! Hij ging erbij zingen
en trommelen en dan die stem van hem! Het viel me op, dat die jongen ons helemaal
niet aankeek. Hij had een bril op, maar je zag hem niet iemand aankijken. Dat vond
ik heel opvallend bij Edgard Cairo.’
Mevrouw De Koning: ‘Als het geanimeerd is, dan vindt zo'n schrijver het ook
leuk. Als wij er met een plezierig gevoel vandaan komen, dan voelt hij zich ook
prettig.’
Mevrouw Heesterman: ‘Mensje van Keulen kwam hier en zei bij voorbaat, dat ze
niet over haar persoonlijke dingen wilde praten. Met als gevolg dat het daarna toch
een beetje die kant op ging; mensen zijn daar nu eenmaal in geïnteresseerd.’
Mevrouw Otto: ‘Ze zat een beetje moeilijk. Om de discussie op gang te krijgen
heb ik toen wat controversiële vragen gesteld en toen kwam ze ineens helemaal los.
Na afloop was ze blij dat het zo gegaan was. Met Christine Kraft hebben we het
meegemaakt dat ze zei: dat hoeven jullie helemaal niet te vragen, dat staat in mijn
boek. Dat is natuurlijk een heftige discussie geworden.’
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Mevrouw De Koning: ‘De één is weerlozer dan de ander. Je hebt mensen, die erg
makkelijk over bepaalde zaken praten. Hanny Michaelis was bij voorbeeld heel erg
open, wat sommigen vervelend vonden.’
Mevrouw Otto: ‘Dat kwam ook door de mening die ze had. Ze mag toch wel een
mening hebben? Als je geen kinderen wilt, dan is dat een keuze die te respecteren
valt.’
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Het buurthuis
‘Ik heb het idee dat hij best spontaner zou willen zijn’.
Er is voor de vrije zaterdagavond een levendiger uitgaansoord denkbaar dan
Sterrenburg, de nieuwbouwwijk van Dordrecht, waar op dit uur van de week de wind
als een langgerekte geeuw door de uitgestorven straten giert. Gelukkig maar dat
buurthuis De Keet er staat om de dooie boel in Sterrenburg wat op te vrolijken met
‘sociaal cultureel werk’. In het zaaltje waar overdag WAO'ers aan zelfhulp doen en
vrouwen zich oriënteren in de samenleving presenteert De Keet één zaterdagavond
per maand een ‘literair café’. Heden lezen Inez van Dullemen en Ger Verrips voor
uit eigen oeuvre. Lang voor hun komst is een jongen bezig het vertrek zodanig aan
te kleden dat een atmosfeer ontstaat die bij het onderwerp past. Hij prikt affiches aan
de wand: ‘Veelzijdig, actueel, voor iedereen - uw openbare bibliotheek.’ Op de
tafeltjes worden kranten en tijdschriften gelegd, die het zaaltje de aanblik van een
slordig leescafé moeten geven. Liesbeth, een 17-jarige scholiere die in de loop van
de avond een paar van haar gedichten zal voorlezen, vertrekt om Inez van Dullemen
af te halen van het station. Ger Verrips bereikt het buurtcentrum op eigen kracht. Het
comité van ontvangst herkent in hem, als hij in duffelse winterjas en met ietwat
verwilderde oogopslag op de drempel verschijnt, niet onmiddellijk de vermaarde
auteur.
Als iedereen er is, inclusief dertig toehoorders, kan de soirée beginnen. Eigenlijk
is dit de avond van Liesbeth: zij mocht het programma samenstellen. Trudy Garcia,
de presentatrice, leidt de medewerkenden van de avond in met een opsomming van
hun antecedenten. Ze kondigt Liesbeth aan als een veelbelovend, jong talent: ‘Er
staat geen woord te veel in haar gedichten.’ Ze vraagt of Liesbeth het publiek wil
uitleggen, waarom Inez van Dullemen en Ger Verrips haar uitverkoren schrijvers
zijn.
‘Van Inez sprak vooral de roman De vrouw met de vogelkop mij erg aan, ik had
het idee dat het boek helemaal in me kroop,’ zegt Liesbeth. Verrips belandde op haar
verlanglijstje vanwege Nathalie: ‘Een fantastisch boek.’
Vóór de pauze citeert Var Dullemen met instemming Céline, die de lezer als
passagier van de schrijver voorstelde - ‘dat vond ik eigenlijk wel een leuk beeld’ en Vincent van Gogh, die zijn broer Theo adviseerde ‘te leren zien, te leren ruiken,
te leren leven’. Dáár gaat het om!
Na de pauze citeert Verrips met instemming Truman Capote die vond dat een
verhaal pas àf is ‘als je er niet meer over kunt lachen of huilen’.
Als de auteurs zwijgen is het woord aan de zaal. Zijn er nog vragen?
Mevrouw Van Dullemen, u had het net over een grafzerk, waar een jaartal op
stond. Welk jaartal was dat ook alweer?’
‘1492 vóór Christus.’
‘Ja, dat zei u net ook. Maar dat kan toch niet? Ze wisten toen toch nog niet, dat
1492 jaar later...’
Ach, pardon, een kleine verspreking. Het staat gelukkig goed in het boek.
Trudy Garcia, de presentatrice, woont in een eenvoudige flat, die ze te klein vindt.
Haar man is industrie-bankwerker, ze
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weet wat het is om met een buitenlander getrouwd te zijn; die van haar komt uit
Spanje. Op haar zeventiende, dat is twintig jaar geleden, werd ze moeder. De jongste
is nu tien. Van de literaire avonden in De Keet leert ze veel, maar het is inspannend.
‘Ik zal eerlijk zeggen, na die avond met Inez en Ger ben ik volledig in elkaar geklapt.
Ik had echt een dag of drie nodig om weer tot rust te komen. Het put me emotioneel
uit, de voorbereidingen en dan de avond zelf. Als ik moet presenteren, dan eet ik de
hele dag niet. Van de zenuwen. En de volgende dag, als die ballast van me af is, zit
ik maar te schrijven in mijn dagboek. Je moet die indrukken kwijt, je kunt er niet
mee bezig blijven. Ik ben een gevoelsmens. Hoe iemand overkomt is heel belangrijk
voor mij. Als Inez van Dullemen binnenkomt zie ik daar geen schrijfster staan die
ik weet niet hoeveel boeken heeft geschreven, nee, wat ik zie is een vrouw. Iemand
met een stuk onzekerheid. Ik probeer de mens achter de schrijver te ontdekken. Inez
vond ik een hele lieve vrouw, ze kwam spontaan op me over. Van Ger Verrips heb
ik een gevoel overgehouden dat ik al uit zijn boeken had: hij zegt een hoop, maar
wat je nou nèt van hem wilt weten, dat zul je nooit uit hem krijgen. Ik heb het idee
dat hij best spontaner zou willen zijn, maar dat er iets is dat hem tegenhoudt. Je
merkte dat ook aan de manier van vragen beantwoorden. Inez van Dullemen was
echt spontaan, ze durft zich rustig te verspreken, niks aan de hand, maar ik denk dat
Ger Verrips het helemaal niet leuk zou vinden als hem zoiets overkomt.
Maar hij kan prachtig schrijven. Ik heb Nathalie gelezen. Het rare was, dat ik die
avond in De Keet steeds het idee had, dat het Maarten was, de hoofdpersoon uit
Nathalie, die daar achter de microfoon stond. Maar het wàs Ger. Dat beeld kan ik
niet kwijt raken. Ger Verrips en Maarten, dat blijft voor mij één persoon. Hij zei wel,
dat het boek deels autobiografisch is en voor een ander deel op fantasie berust, maar
ik voor mij heb het zò ingevuld, dat híj Maarten was. Dat was fout van mij, nu raak
ik dat beeld niet meer kwijt. Ik vond hem wel vriendelijk die avond, er ontbrak alleen
een stuk warmte. Dat kan gebeuren tussen mensen. Dat er gewoon een onzichtbare
muur staat.’
Joop van Halen, part time-buurthuiswerker van De Keet, komt in Rotterdam
regelmatig langs de opvallende neonletters die een dichtregel van Lucebert
uitschreeuwen: Alles van waarde is weerloos. Als hij dat leest, moet de
welzijnsfunctionaris altijd aan zijn literaire avonden denken. Er zijn problemen met
de gemeente over de subsidie. De organisatoren krijgen het verwijt, dat zij een ‘elitaire
activiteit’ ontplooien. Een wethouder noemde het een ‘lachertje’ dat iemand als Levi
Weemoedt in het buurthuis komt opdraven, want wat hebben de gedichtjes van die
man eigenlijk met poëzie te maken? ‘Nou, toevallig vond ik de opmerking van de
wethouder een lachertje,’ zegt Van Halen grimmig, ‘want Levi Weemoedt is helemaal
niet bij ons geweest.’ Er zit iets anders achter. Niet alleen De Keet maar ook de
gemeentelijke dienst Kunstmin organiseert literaire avonden, maar dan in cultureel
centrum 't Hof. ‘Voel je 'm? Het is pure kinnesinne.’ Joop van Halen windt zich op:
‘Bij ons komen toch altijd wel zo'n dertig, veertig belangstellenden. Daar zijn ze bij
Kunstmin jaloers op. Die hebben soms niet meer dan drie, vier man publiek in de
zaal zitten. De schrijvers worden er lullig ontvangen, lees maar wat Biesheuvel er
op pagina 108 van De weg naar het licht over schrijft. Vergelijk dat eens met wat
Sal Santen op pagina 66 van Schimmenspel over ons heeft geschreven.’

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

38
De aanbevolen lectuur er op na geslagen. Het staat er echt, zwart op wit.
J.M.A. Biesheuvel schrijft, onder het kopje Een avond in Dordrecht: ‘Van de
veertig keukenstoelen waren er zeven bezet. Ik keek Joop vragend aan. “Zes man
zijn van een Jazzband die ons optreden komt opvrolijken,” fluisterde hij, “de zevende
zal publiek wezen.” Joop ging links van het podium zitten, ik rechts. Er was geen
voorzitter om ons welkom te heten.’
Sal Santen schrijft over De Keet: ‘Men had slechts 40 mensen uitgenodigd om de
belangstelling te beperken, met het gevolg dat er niet meer dan 15 waren. Maar
gelukkig heeft men er een oplossing voor gevonden door nog anderen te waarschuwen
en ten slotte waren er zeker 35 mensen in de zaal. Ik heb goed voorgelezen en wat
minstens zo belangrijk was, er waren veel vragenstellers met essentiële vragen. De
band met de zaal was heel sterk, het was ontroerend.’

Het jongerencentrum
‘Iets blikverruimends. Iets vormends. Maar ook iets dat publiek trekt.’
Johnny van Doorn, is dat een naam die jullie iets zegt?’ vraagt de leraar Nederlands.
Zijn speurende blik doorvorst het klaslokaal. Vijfde klas atheneum,
Rijksscholengemeenschap West Friesland in Hoorn - scholieren dus, die toch ooit
van Johnny van Doorn gehoord moeten hebben. Eén vinger priemt de lucht in. Jawel,
vrijdagavond, VPRO-radio, zegt een jongen. Dat die Van Doorn ook nog boeken
heeft geschreven en in de jaren zestig een beroemde dichter was, nee dat wist hij
niet.
‘Wie van jullie gaat vanmiddag naar Johnny van Doorn luisteren?’ vraagt de leraar.
Nu steken acht van de achtentwintig leerlingen een hand op. De ontmoeting met de
schrijver zal straks na schooltijd 's middags om vier uur, plaats vinden in
jongerencentrum Troll. In het kader van een democratisch opgezette cyclus spreekt
daar elke maand een andere literator. De leerlingen kregen inspraak. Via hun docent
Nederlands mochten ze kenbaar maken, welke schrijvers zij graag eens in levende
lijve zouden ontmoeten. De enquête leverde een lijst vol klinkende namen op: Harry
Mulisch, Jan Wolkers, Gerard Reve. Maar deze autoriteiten konden niet of wilden
niet of eisten een belachelijk hoge gage, waarop het jongerencentrum de inspraak
liet schieten en voor het haalbare alternatief opteerde. Johnny van Doorn werd
gevraagd en wilde best komen. De volgende maand staat Simon Vinkenoog op de
agenda, daarna is Jules Deelder aan de beurt.
De leraar deelt blaadjes uit: een paar oude selfkicker-gedichten uit de bundel Een
nieuwe mongool. De klas leest ze in stilte. ‘Zo,’ zegt de leraar als minuten zijn
verstreken. ‘Zo. Ben je inmiddels tot andere gedachten gekomen, Aadje, of ben je
nog steeds van plan om niet te gaan?’ Aadje kijkt ‘wel linker uit’, zegt hij. Een ander
argumenteert, dat Troll ‘een bar slechte naam’ in Hoorn heeft. Daar zal hij geen voet
over de drempel zetten, ook al zijn er de grootste schrijvers van Nederland te zien.
Zijn ouders hebben liever niet dat hij daar komt en hij geeft ze gelijk: ‘Acht jaar
geleden zijn in Troll bepaalde dingen gebeurd, nou, laten we het daar maar niet over
hebben. Die tent staat gewoon bekend als een hasj-hol.’
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Op het schoolbord in een aanpalende lesruimte staat ‘Beekbergen, 12 november
1944’: geboorteplaats en -datum van de kunstenaar. De leerlingen van de vierde klas
atheneum noteren deze bijzonderheden braaf in hun schrift. Twee meisjes gaan straks
naar het jongerencentrum. ‘Een kennis’ had hen verteld, dat Van Doorn ‘wel aardig’
zou zijn. De overige 22 klasgenoten besteden hun tijd liever nuttiger.
‘Die Van Doorn is hier totaal onbekend,’ roept iemand.
Een ander: ‘Als het nu Willem Frederik Hermans was of Harry Mulisch, jà - dat
zijn namen die we hadden opgegeven. In plaats daarvan haalt Troll totaal onbekende
namen naar Hoorn.’
Het jongerencentrum blijkt een verbouwde boerenhoeve aan een doodlopend
modderpad buiten de bebouwde kom van Hoorn. De vroegere deel is als bar ingericht.
In het kantoortje boven wacht Johnny van Doorn tot hij kan beginnen. Hij draagt een
blauw pak, hij wordt oud, vindt hij zelf. En of de organisatie straks voor wat bier
kan zorgen. Dat praat makkelijker. Tijdens zijn voordracht, zittend achter een
formicatafeltje, zal hij steeds vervaarlijk met de rechterwijsvinger zwaaien. Hij léést
niet, hij roept zijn werk uit. ‘Even de kruidenier spelen,’ onderbreekt de schrijver
zichzelf en wervend toont hij zijn laatste stereoplaat Oorlog en pap aan het publiek.
Verkrijgbaar in elke goede platenzaak.
De leraar Nederlands laat zich in de pauze ontvallen dat hij de artiest wel eens
beter op dreef meemaakte: ‘Dat was omstreeks 1965, toen hij nog Johnny the
Selfkicker heette. Toen zat hij ook niet achter een tafeltje, zoals nu, maar toen stònd
hij en was één brok energie. Ik vind dit een magere afspiegeling.’
Omstreeks zes uur vindt Van Doorn het welletjes. Vier lege
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Johnny van Doorn in jongerencentrum Troll in Hoorn (Foto: Eddy de Jongh)
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bierglazen en twee lege sherryglazen staan voor hem op tafel. Afmattend, zo'n
optreden. Scholieren zijn niet het makkelijkste publiek, oordeelt de voormalige
selfkicker. ‘Ik kan eigenlijk alleen maar korte, flitsende dingetjes aan ze kwijt. De
subtiele ironie in mijn werk ontgaat ze. Als je alleen maar puntig proza leest bestaat
het gevaar dat ze je als een soort moppentapper gaan zien. Het gaat dan alleen nog
maar om de clou, de rest is bijzaak.’
Het is rokerig en rumoerig in het ‘Hoornsche Veerhuis’, waar scholieren op vrije
uren de keel komen smeren. Yvonne Hes, vierde klas HAVO, wordt uitgelachen als
ze zegt dat ze het optreden van Johnny van Doorn, inmiddels een week geleden,
‘hartstikke goed’ vond. Die Yvonne! Ze was tegen de schouder van Peter in slaap
gevallen, zo heel erg opwindend kan ze de voordracht dus niet hebben gevonden.
‘Dat heeft niks met Johnny van Doorn te maken,’ zegt ze fel, ‘dat kwam alleen
doordat het de vorige avond nogal laat was geworden in Troll. We hebben daar wijn
zitten drinken, niet dat ik aangeschoten was, maar het viel gewoon slecht en daardoor
was ik de volgende dag slaperig.’ Schrijvers, dichters, novelles en romans - Yvonne
begint de smaak ervan te pakken te krijgen, zegt ze. Nu is ze bijvoorbeeld bezig in
Ivoren wachters van Simon Vestdijk, een verrekt lastig boek, maar het is gewoon
een kwestie van dóórzetten. Er staat veel meer in dan in de onnozele
driestuiverslectuur, waar ze tot voor kort min of meer aan verslaafd was. Ze is echt
bekeerd: ‘Vroeger kreeg ik hoofdpijn als ik literatuur las, tegenwoordig heb ik meteen
hoofdpijn als ik iets uit de boeketreeks lees.’
Naast haar aan het tafeltje zit klasgenoot Jeroen Baars. Hij is lid van de ‘literaire
werkgroep’, die de komst van Johnny van Doorn voorbereidde. ‘Eigenlijk,’ zegt hij,
‘hebben die middagen een dubbelfunctie. Troll moet van z'n slechte naam af. We
wilden iets organiseren dat het centrum een betere naam bezorgt. Iets blikverruimends.
Iets vormends. Maar ook iets dat publiek trekt. Zo kwamen we op het idee, literaire
middagen te gaan organiseren. Als je daarmee begint moet je natuurlijk met een echte
klapper van start gaan, iets dat de aandacht trekt. Nou, ik denk dat Johnny van Doorn
een goeie greep is geweest.’ Zelf heeft hij volop van de middag genoten, al vond hij
het ‘een beetje stom’ dat anderen steeds hard lachten als de schrijver een ‘grof woord
of een ruige term’ in de mond nam. Niks gewend, die lui. Groffe woorden en ruige
termen zijn in moderne boeken heel gewoon.
Hij leest veel. Vader is socioloog, moeder psycholoog, thuis staat de kast vol
boeken. Ook van Johnny van Doorn, jazeker, hij kon zich terdege voorbereiden.
‘Moet je dit eens lezen,’ zegt zijn vader wel eens en dan krijgt hij weer een of ander
boek onder de neus geschoven. Jeroen schrijft zelf ook. Hij houdt een dagboek bij
en nu zwoegt hij op een kort verhaal, iets experimenteels, over de gedachtenwereld
van twee mensen: ‘Als ik het af heb, laat ik 't mijn leraar Nederlands lezen. Dan
vraag ik, wat hij ervan vindt.’
Het mooiste boek dat hij ooit las was Nooit meer slapen van W.F. Hermans.
Prachtig.
Pràchtig? ‘Het saaiste boek dat ik ooit gelezen heb,’ vindt Yvonne Hes. ‘Tien
bladzijden voordat ik het uit had heb ik het in een hoek gesmeten en nooit meer
ingekeken.’
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De studenten vereniging
‘Schrijvers zijn over het algemeen heel bedachtzame mensen, dat zie je
zo.’
Jongemannen stappen er in ouwelijke blazers rond, bij de dames is de plissérok
favoriet. Een aan de wand geprikte bestuursmededeling moet menigeen tot vreugde
stemmen: ‘Ze zijn er weer: de Quintusdassen, tien gulden per stuk.’ De Algemene
Leidse Studentenvereniging Quintus, vier jaar geleden opgericht, hecht aan stijl en
traditie. De terugkeer van het student gaat er gepaard met een herwaardering van het
dispuut. Bij gelegenheid grijpen opponenten elkaar bij de revèrs voor een studentikoos
stoeipartijtje, het zooien. In het barokke verenigingsgebouw zindert het zes dagen
per week van allerhande bedrijvigheid. Eén keer per maand arrangeert de Literaire
Commissie er een confrontatie met de letteren: Tom van Deel discussieerde met
Willem Brakman, Gerrit Kouwenaar trad in debat met Ton Anbeek. Meestal houdt
de belangstelling niet over, maar nu in het kader van de diës-viering het
Quintus-programma iets speciaals heeft te bieden, ligt dat anders. Twee klinkende
namen werden aangezocht: Cees Nooteboom en Remco Campert. Of zij hun
voordracht vooral ‘luchtig’ en ‘ongecompliceerd’ konden houden, luidde het verzoek.
Het is feest en de stemming moet als het kan feestelijk blijven. Om de diësviering
in winterse stijl te houden is de vloer van de ontmoetingsruimte met een ferme laag
kunstsneeuw bedekt. Nooteboom, die voetstampend afstapt op een gereedstaande
fauteuil onder het licht van de schijnwerpers, zal een gedicht voordragen ‘dat
toepasselijk Sneeuw heet’. Wijzend op de synthetische vlokken die hardnekkig aan
zijn broekspijpen kleven: ‘Het zal nog wel een paar weken duren voordat ik deze
rotzooi van mijn kleren af heb. Hoewel ons gevraagd is, het deze avond niet te zwaar
te maken, hoop ik toch dat uw tedere hersens enkele gedichten kunnen verdragen.’
Als Remco Campert het toneel beklimt, wordt op de eerste rij gefluisterd dat
‘schrijvers over het algemeen heel bedachtzame mensen zijn; dat zie je zo’. Om half
twaalf maakt Campert een abrupt einde aan de avond. Het schrijversduo heeft zijn
taak volbracht. ‘Afgelopen! Het is afgelopen! U kunt gaan!’ roept Campert onhandig
tot het publiek.
Als makke schapen uit een kooi stromen de studenten willig de gang op. Robert
Jan Fuchs van de literaire commissie is helemaal vergeten de schrijvers in het
openbaar te bedanken voor hun optreden. Temidden van het gedrang diept hij uit
een plastic tas twee flessen rode tafelwijn op. Nooteboom en Campert krijgen alletwee
een fles mee naar huis.
‘Doordat ze alleen maar voorlazen en er geen vragen konden worden gesteld, bleef
het een kille bedoening,’ stelt Robert Jan Fuchs later vast. Wat hem betreft hadden
er gerust vragen mogen worden gesteld, graag zelfs, maar het kòn niet. De zaal moest
om half twaalf ontruimd zijn vanwege een receptie van het Quintus-bestuur. Dat zou
om half één die nacht beginnen. Vroeger, toen er nog geen literaire commissie bestond,
kwamen er ook wel eens schrijvers bij Quintus over hun werk praten. Maarten 't Hart
hebben ze gehad, Vinkenoog, Deelder, Plomp, Yvonne Keuls en noem maar op.
Maar het bleef bij voorlezen - ‘en dat vonden wij eigenlijk te
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consumptief,’ zegt Robert Jan Fuchs. ‘De schrijver kwam, ging zitten en las. Verder
gebeurde er niets. Wij willen echt een uitwisseling van gedachten en daarom hebben
we deze commissie opgericht.’
Loek Eenens knikt. Hij zit ook in de commissie. ‘Voor mij is er nog een ander
punt,’ zegt hij. ‘Er wordt ons als studentenvereniging altijd verweten dat we een
soort kroeg zijn die toevallig een uurtje langer mag openblijven. Dat is het image
van de studentenvereniging en daar moeten we van af. De literaire avonden zie ik
als een mogelijkheid om onze beeldvorming tegenover de buitenwereld te verbeteren.’
Robert Jan Fuchs zegt: ‘Of de mensen die onze literaire avonden bezoeken iets
van de schrijvers hebben gelezen weet ik niet. Ik hoor wel vaak dat ze na afloop tot
lezen overgaan. Willem Brakman was hier. Dan zie je later bij veel studenten een
boek van Brakman op de kamer liggen.’

Het literair cafe
‘Dit is gewoon pretentieloos amusement’
Ervaren Kneipbrüder zullen in literair café De Overheid aan de Nieuwe Binnenweg
te Rotterdam in een oogopslag de volmaakte kroeg herkennen. Een smalle pijpela,
waar het zand onder de schoenzool schuurt. Er dreunt geen muziek. De leestafel
behelst alle belangrijke dag-, week- en maandbladen. Tegen de tapkast leunt altijd
wel een jonge dichter, zichzelf trakterend op een bokaal trappistenbier omdat hij juist
die ochtend een manuscript naar de Bezige Bij heeft verzonden. Het ideale tijdstip
voor een verkennend bezoek aan dit etablissement lijkt zaterdagmiddag, zo tegen
het vallen van de schemering. Aan een tafeltje bij het raam zit dan Syp Fiets, die een
bestaan in de marge van het kunstbedrijf opbouwde. Hij doorliep de sociale academie,
maar met de zachte sector wil hij absoluut niets te maken hebben. Regelmatig - het
moet ‘leuk’ blijven, dus ‘niet te vaak’ - staat hij achter de bar. Hij schreef een boekje
over het spoorwegviaduct door Rotterdam. Hij zit in de redactie van het onregelmatig
verschijnende Van Overheidswege, het literaire huisorgaan van de zaak. En meer
van dat soort dingen, praat hem er niet van, hij is altijd bezig. ‘'t Is een typisch
dertigerscafé,’ zegt Syp Fiets, wijzend op de leren jasjes aan de toog. ‘De eigenaar
is van het idealistische soort. Hij heeft ook nog een jazz-café en een café dat
vrouwvriendelijk heet te zijn.’
Maar ter zake. Die literaire avonden. Tja, Syp Fiets heeft zich afgevraagd hoe lang
deze tent daar nog mee door kan gaan. Elke donderdagavond is het raak. Zo'n schrijver
vraagt al gauw zo'n tweehonderd ballen exclusief reiskostenvergoeding en het publiek
betaalt niets. Dus reken maar uit. De literaire attracties kosten alleen maar geld. Het
levert niets op. ‘Daarbij komt, dat de belangstelling zienderogen minder wordt. Het
nieuwe is er af, de mensen hebben het zo langzamerhand wel gezien,’ klinkt het
zorgelijk.
Er zijn klachten van schrijvers. Sommigen lieten weten dat ze voor geen goud een
tweede keer in café De Overheid zullen
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Cees Nooteboom en Remco Campert bij de Algemene Leidse Studentenvereniging Quintus
(Foto: Hans van den Bogaard)
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optreden. Een enkeling voelde zich weggehoond, het kan onder het voorlezen knap
luidruchtig zijn. Allemaal waar, Syp Fiets moet het toegeven. Maar bekijk het nu
eens van de andere kant: ‘Zo'n avond komt nogal laat op gang. Het komt voor, dat
klanten al een paar uur aan de bar hebben zitten tetteren voordat het begint. Die raken
wat aangeschoten, vind je het gek, die gaan dingen roepen. Als je daar niet tegenkunt,
moet je niet in een café komen.’
Toch is de interesse er wel degelijk, zo kwam vast te staan: ‘De literaire tijdschriften
die hier liggen worden regelmatig gejat, nou, dat zou niet gebeuren als van die bladen
niet een zekere aantrekkingskracht uitging.’ Zelf leest Syp Fiets gemiddeld één boek
per week: ‘Maar daar zit ook pulp tussen, misdaadromannetjes enzo.’ Aan het tafeltje
met boeken, dat een welwillende winkelier elke donderdagavond inricht met het
werk van de betreffende schrijver wordt meestal een en ander verkocht - ‘al is die
man wel wat van zijn enthousiasme uit het begin kwijt geraakt; soms wordt de winst
gewoon onder z'n handen vandaan gejat’.
Naast het koffieapparaat hangt een schoolbord. ‘Vanavond James Holmes, aanvang
20.00 uur’ staat er in krijtletters. De dichter is stipt op tijd present. De circa dertig
cafégangers slaan weinig acht op zijn aanwezigheid. Omstreeks 21.30 uur informeert
James Holmes hoe laat ongeveer men had gedacht hem aan te kondigen. Een meisje
aan de bar roept terug, dat ‘eigen initiatief van de schrijvers hier op prijs wordt
gesteld’. Na enig aandringen krijgt de auteur toch zijn introductie bij het publiek:
‘Dames en heren, ladies and gentlemen! On special request, op veler verzoek, hier
is-ie dan, de enige echte James Holmes!’ Iemand joelt, er wordt geklapt. De spreker
schurkt ineen achter de microfoonstandaard, links van de bar. Hij verontschuldigt
zich bij voorbaat voor het mogelijk wat ontoegankelijke gehalte van zijn poëzie:
‘Ten eerste zijn al mijn gedichten in het Engels of beter gezegd in het Amerikaans.
Ten tweede gaan ze over de homo-scene of beter gezegd over de leer-scene. Er zit
dus een dubbele distantie in.’ Aan de leestafel bladeren twee jongens onverstoorbaar
in de actuele opinie-pers. In een nis, achter in de zaak, worden pijltjes in de richting
van een ronde schijf geworpen. Holmes: ‘Ik weet niet meer welke gedichten ik de
vorige keer heb gelezen, misschien zitten er vanavond dus wel een paar golden oldies
tussen. Het volgende gedicht gaat over de teddybeer, een symbool dat homo's een
tijdje terug overal ter wereld in de achterzak droegen als protest tegen harde sex.’
Na tien verzen is het tijd voor een pauze. Een zwaarlijvige man verzoekt de
barkeeper om Belgisch bier in een colaglaasje. De man draagt een dikke trui van
schapenwol, een sticker op zijn tas verraadt dat hij lid is van een UFO-club. Hij
kwam helemaal uit Dordrecht om dit mee te maken: ‘Ik ben een trouw bezoeker van
Poetry International, weet je, daar ben ik drie keer geweest, vooral in het park en nu
wilde ik ook wel eens poëzie buiten de context van een festival horen en nou ja, weet
je, dit café heeft een waanzinnige reputatie op literair gebied, dit heeft gewoon de
naam, dus dat wilde ik wel eens meemaken.’ Het is de eerste keer dat hij hier is. Het
bevalt hem wel: ‘Soms is het sfeertje me een beetje te schreeuwerig, maar misschien
blijkt dat achteraf juist de kick te zijn die je van zo'n avond overhoudt.’
Simone Dettmeyer, die als kunstschilderes haar brood verdient, organiseerde de
avond. Ze koos Holmes ‘omdat hij gewoon een goeie dichter is’ en op eigen gezag
nodigde ze hem uit; daar is geen inspraak of niks aan te pas gekomen. ‘Er ge-
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beurt in Rotterdam geen kloot op kunstgebied,’ zegt ze. ‘Je hebt behalve dit eigenlijk
alleen Woutertje Pieterse, maar dat is vreselijk. Als je daar binnenkomt, ligt het lijk
bij wijze van spreken al opgebaard. Ze doen daar aanstellerig formeel. De mensen
die hier komen, houden daar helemaal niet van.’ Simone Dettmeyer leest ‘ontzettend
veel’, vooral Engelstalig omdat Nederlandse boeken niet te betalen zijn: ‘Ik wacht
liever twintig jaar totdat De Junival in het Engels is vertaald dan dat ik er nu een
paar tientjes voor neertel. Ik zou me bekocht voelen als ik dat deed.’ Trouwens, wat
stellen die Nederlandse schrijvers nu helemaal voor? Ze heeft er geen hoge hoed van
op. ‘Moedig maar dom, dat zijn de Nederlanders. Schrijvers van het formaat als Ezra
Pound komen hier echt niet voor, daar is dit land te vochtig, te nat en te achterlijk
voor.’ Nochtans organiseert ze literaire avonden.
‘Ja. Tot het einde van het seizoen, dan houd ik er gelukkig mee op. Mijn motieven
om dit te doen hebben niks verhevens. Dit is gewoon pretentieloos amusement. Je
moet toch wàt op de vrije avond. Een aap in een gouden kooi zou ook leuk zijn, maar
ja, dat konden we niet arrangeren, dus nodigen we af en toe een schrijver uit.’
De sfeer na de pauze neigt naar het landerige. Een luidruchtige bezoeker wordt
op z'n nummer gezet (‘praten in de pauze en luisteren als de dichter leest’, schalt het
door de luidspreker) en het zou prettig zijn als het gooien van pijltjes tot nader order
kon worden uitgesteld, want dat leidt nogal af. ‘We zijn bijna klaar!’ roepen de
darts-liefhebbers in de ban van hun spel.
James Holmes zegt dat hij het ‘erg moeilijk’ vindt om voor te dragen als hij zijn
eigen woorden niet kan verstaan: ‘Ik kan nu nog één, tien of honderd gedichten lezen.
Zeggen jullie het maar.’ Antwoord blijft uit. De dichter laat drie laatste verzen horen.
Hij drinkt een glas en spoedt zich dan, op de voet gevolgd door zijn uitgever C.J.
Aarts, richting station voor de laatste trein naar Amsterdam. Nee, vergeleken met
een vorig optreden in literair café De Overheid was deze avond weinig geslaagd. Het
leek wel of het publiek met de gedachten ergens anders zat, er was geen concentratie.
Uitgever Aarts maakt de balans op. Hij heeft drie gedichtenbundels verkocht en dat
is te weinig. ‘Een retourtje Amsterdam-Rotterdam kost me f 19,75, ik heb niet eens
de reiskosten er uit gekregen.’
James Holmes staat om kwart over één 's nachts op de stoep voor het Centraal
Station in zijn woonplaats. Na een blik op zijn horloge besluit hij nog even het
nachtleven in te duiken.

Het Frederik van Eeden-Genootschap
‘Wat Van Eeden schreef over de hooikoorts vond ik interessant.’
Met verenigingen die uit bewondering voor één bepaalde schrijver zijn geboren is
iets merkwaardigs aan de hand. Enerzijds zijn er doublures: een Carmiggelt-kring
in Hilversum, een stichting Carmiggelt-vrienden in Capelle aan de IJssel. Anderzijds
gaapt er een groot gat. Wel een Bomans-genootschap, geen Nescio-kring. Wel een
Lewis Carroll Genootschap, geen Bond van Sartre Lezers. Daar moet iets achter
zitten.
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seum in Den Haag, heeft het niet op literaire genootschappen begrepen. Alweer zo'n
frictie. Relativeringsvermogen wordt volgens hem bij dit soort verenigingen node
gemist. De belangstelling voor één geadoreerde schrijver kan tot een monomane
leescultuur leiden. Mensen die àlles van A.M. de Jong hebben gelezen maar geen
letter van Marcel Proust - dat komt voor. Een rare vraag misschien maar hoe kan
Prick daar nu de staf over breken zolang hij zèlf voorzitter van een genootschap is?
‘Ach,’ zegt hij, ‘als u daartoe enige behoefte gevoelt, mag u dat voorzitterschap
mòrgen nog van me overnemen. Ik kan het niet helpen, dat ze me elk jaar herkiezen.
Vorig jaar stierf Hans van Eeden, 91 jaar oud, de oudste zoon van de schrijver. Ik
heb wel eens geopperd dat we toen het genootschap net zo goed hadden kunnen
opheffen. Daar was de meerderheid tegen.’
Met weemoed denkt de voorzitter terug aan de tijd, dat het genootschap nog een
duidelijke functie vervulde. ‘Vooral aan het begin van de jaren vijftig was het voor
mij een zeer interessante club. Eén keer per jaar kwamen de leden bij elkaar in een
voorname ruimte aan de Keizersgracht in Amsterdam. Dat waren onvergetelijke
vergaderingen. Als je voor het raam stond en over de gracht naar buiten keek zag je
de taxi's af en aan rijden. Daar stapten stokoude mannetjes en vrouwtjes uit,
intellectuelen van 91 jaar, van 87 jaar - die leeftijdscategorie. Dat waren mensen die
nog spraken over Fré, ze hadden de meester persoonlijk gekend en op Walden
gewoond. Waren actief geweest in de Reinleven-beweging en wisten zich te
herinneren, dat de omgeving van Laren en Blaricum op z'n kop stond als er weer een
naaktloper was gesignaleerd. Dat hadden die mensen meegemaakt. Kijk, dat was
interessant. Voor die oude mensen had de jaarvergadering het karakter van een reünie.
Maar de één na de ander ging dood. Naarmate de tijd vorderde stopten er elk jaar
een paar taxi's minder voor de deur.’
Het Mededelingenblad van het genootschap werd tot voor kort geheel in de geest
van Van Eeden gedrukt bij de leef- en werkgemeenschap De Bange Duivel te Leiden.
De commune doekte zich op, eveneens conform de levenswandel van de schrijver,
en het blad wordt nu elders gedrukt. Prick heeft er iets tegen: ‘Het is te duur. De
oplage van tweehonderd exemplaren gaat naar universiteitsbibliotheken en mensen
die, zoals dat heet, àlles lezen.’
De jaarvergadering komt trouw bijeen, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De
voorzitter verzucht: ‘Het is jaar in, jaar uit echt zoeken naar iemand die iets zinnigs
over Van Eeden kan vertellen. Wat er gezegd wordt is meestal nogal voorspelbaar.’
Wat in hemelsnaam beweegt degenen die zich ongeremd bij zulk een bloedeloos
gezelschap voegen? Van alles, naar blijkt. Sommigen meldden zich ontroerd aan
nadat zij met vochtige ogen de film Van de koele meren des doods aanschouwden.
Anderen geloven rotsvast in de coöperatieve gedachte die aan Walden ten grondslag
lag. Er zijn er, die De kleine Johannes een imponerend boek vonden. Weer een ander
trad toe vanwege de ‘krachtige uitstraling’ die er van Van Eeden op foto's uitgaat.
Ja, zelfs werd iemand lid omdat hij bovenmatig was gebiologeerd door de neus van
de schrijver.
Het artikel stond in het maartnummer van De Gids in 1977:
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‘De neus van Frederik van Eeden, een beschouwing over de betekenis van zijn werk.’
Auteur was dokter R.Th.R. Wentges, keel-, neus- en oorarts te Nijmegen. Begin dit
jaar aanvaardde hij het ambt van hoogleraar aan de Katholieke Universiteit in zijn
woonplaats. Zijn inaugurele rede droeg de titel ‘Met de boeken’ en handelde over
reuk en geur in de literatuur. De professor vertelt dat hij het werk van Van Eeden
‘eigenlijk vrij slecht kende’ toen hij zich tien jaar geleden aan de lectuur van diens
dagboeken zette. Hij deed dat op gezag van NRC Handelsblad, dat de toen pas
verschenen uitgave ‘positief’ besprak.
‘Ik lees veel, tot een jaar of tien geleden las ik alles wat los en vast zat. Totdat ik
op een gegeven moment dacht, mij resten misschien nog twintig, dertig jaar, ik kan
niet meer alles lezen. Tot dat besef kom je op een bepaalde leeftijd. Ik heb toen
gekozen voor schrijvers vanaf de negentiende eeuw tot nu, met een nadruk op de
tachtigers. Zo ben ik bij Van Eeden terecht gekomen. Ik hoopte dat hij mij back
ground-informatie over zijn tijdgenoten zou verschaffen. Het lezen van een dagboek
komt voor een deel natuurlijk voort uit nieuwsgierigheid; het peeping Tom-complex.
Kijken wat de mens beweegt. Van Eeden is erg openhartig in zijn dagboek. Vanuit
mijn vakgebied vond ik het interessant wat hij schreef over de hooikoorts waar hij
last van had. Voor de grap ben ik dat eens gaan tabelleren: steeds als hij iets over
reuk schreef, dan hield ik daar aantekening van bij. Op het laatst had ik een massa
notities. Ik ben dus begonnen als medicus. Ik wilde gewoon eens weten hoe iemand
die nauwgezet een dagboek bijhoudt zijn neusziekte beleeft. In één van die
dagboekuitgaven lag toevallig een kaartje, dat op het bestaan van het Frederik van
Eeden Genootschap attendeerde. Toen heb ik me aangemeld als lid.’

De Vestdijk-kring
‘Wèg met de actualiteit, mensen, terug naar het stof der eeuwen.’
Zeshonderd leden. Een driemaandelijkse kroniek. Een documentatiedienst.
Leeskringen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Raalte.
Het literaire genootschap floreert in Nederland, maar nergens gaat het beter dan bij
de Vestdijkkring. De belangstelling is ongekend, het werk in de afdelingen bloeit.
Alleen die in Utrecht leidt een kommervol bestaan, de opkomst bij de
huiskamerbijeenkomsten daalde er tot een gevaarlijk minimum. De kring in Den
Haag heeft de roep, enigszins vergrijsd te zijn, maar het is er gezellig. Onlangs
verzorgde één van de leden er een lezing met lichtbeelden over Tirol, het gebied
waar Vestdijk graag op vakantie ging. De leesgroep in Raalte staat bekend als een
tikje high brow, de discussies schijnen zich daar op hoog academisch niveau te
bewegen.
Wiskundeleraar Ed van Dompselaar bewoont een royaal onderkomen aan de rand
van Raalte. Het bevalt hem er best, het enige wat hij miste toen hij zich hier zes jaar
geleden vestigde was de Vestdijkkring. In Krommenie was hij daar
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steeds met veel plezier naartoe gegaan. ‘Ik heb toen een passer gepakt,’ vertelt hij,
‘en op de landkaart een cirkel van vijftig kilometer rond Raalte getrokken. Alle leden
van de Vestdijkkring die binnen dat gebied woonden heb ik aangeschreven met het
voorstel, één keer in de twee maanden bij elkaar te komen om een aspect uit het werk
van Vestdijk te bespreken.’ Daar is een vaste kern van tien trouwe bezoekers uit
ontstaan: vijf lesgevende Neerlandici, een oogarts-assistent, een bibliothecaris, een
psycholoog. Ze komen uit Hoogeveen, Doetinchem, Deventer, Enschede. Eén komt
er zelfs helemaal voor uit Amsterdam: ‘Dat is historisch zo gegroeid.’ Een paar
avonden vertoefde een Rotterdammer in hun midden: ‘Die man verbleef om
gezondheidsredenen in een huisje in Holten en hij wilde zijn kennis over Vestdijk
graag bijhouden.’ En dan was er nog een voordrachtskunstenares, die het gezelschap
vermaakte met episodes uit Het vijfde zegel: ‘Dat was heel boeiend, maar ze wist
moeilijk van ophouden. Om half drie 's nachts waren we nòg bezig.’
Nu staat de avond in het teken van het Vestdijk-essay over Albert Verweij en de
Idee: een uitgelezen thema voor de leeskring-Raalte, waar een hang bestaat om de
grote schrijver in relatie tot anderen te bespreken. Om acht uur is de woonkamer in
huize Van Dompselaar vervuld van een bedeesd geroezemoes, iedereen is stipt op
tijd. Om drie minuten over acht tikt Paul Barendregt, die helemaal uit Amsterdam
is gekomen, met een lepel tegen zijn schoteltje: ‘Wèg van de actualiteit, mensen,
terug naar het stof der eeuwen.’ Sietske krijgt het woord. Ze is lerares aan een
scholengemeenschap en heeft enkele proefwerkblaadjes volgekrabbeld met notities
aangaande Verweij. Aan de hand daarvan praat ze met gemak een uur vol: ‘Zestien
jaar geleden, in mijn studententijd, moest ik niets van Verweij hebben. Nu ik me
opnieuw in hem heb verdiept, hebben zijn gedichten me helemaal te pakken.’ Het
vuur van het debat laait op naarmate de avond verstrijkt.
‘De strekking van je laatste bewering ontgaat me.’
‘Wat was mijn laatste bewering?’
‘Over het solubtieve element.’
‘In verband met de idee van Verweij?’
‘Het is beter als we dat laten rusten tot het straks in de derde paragraaf aan de orde
komt.’
Op een verlaten industrieterrein in Amsterdam staat het huisje waar Paul Barendregt
woont. Hij is Neerlandicus en werkt op de bibliotheek van de Vrije Universiteit. Dat
hij af en toe naar Raalte gaat om over Vestdijk te praten komt doordat hij vroeger in
Raalte woonde. Hij raakte bevriend met Ed van Dompselaar, met de mensen van de
leeskring kan hij goed overweg, dus waarom zou hij die contacten laten schieten?
Hoe de Vestdijkkring in Amsterdam functioneert, is hem onbekend. Hij is daar nog
nooit geweest. Sterker nog. Hij is helemaal geen lid van de Vestdijkkring. Wel
publiceerde hij artikelen in de Vestdijkkroniek, maar daar hoef je geen lid voor te
zijn. ‘Mijn belangstelling gaat niet speciaal naar Vestdijk uit, ik ben gevrààgd,’ zegt
hij. ‘Ik interesseer me meer voor de vijftigers. Bij Vestdijk kan ik redelijk aan mijn
trekken komen, al is niet alles wat hij schreef even interessant.’ Al pratend over de
schrijver ontdekte hij nieuwe dingen in diens werk. Er zit een hoop vakmanschap in
die boeken. Technisch is het knap. En het nut van leeskringen is boven alle twijfel
verheven: ‘Het dwingt je, om de literatuur met een meer dan
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De Vestdijkkring bijeen in Raalte (Foto: Bert Nienhuis)
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oppervlakkige belangstelling te lezen. Wie zou er in deze tijd nu uit zichzelf nog aan
Verweij beginnen?’
Willem Huberts, bibliotheekmedewerker aan de universiteit van Groningen, werd
in zijn kennis over Vestdijk ooit beproefd in de NCRV-quiz Tweekamp. In de tweede
ronde moest hij het afleggen tegen een kandidaat die alles van voetballen afwist.
Huberts kreeg vragen die ‘onredelijk moeilijk’ waren: ‘Ze hadden me jaartallen
kunnen vragen of de namen van hoofdpersonen in een bepaald boek. Maar ze gingen
veel verder. Ze wilden weten wat voor soort muziek er gespeeld wordt in De koperen
tuin als dat jochie door die koperen tuin loopt te dansen op de tonen van een orkest.
Dat wist ik niet. Ik heb het naderhand eens nagekeken, het wordt inderdaad genoemd.
Het is een bepaalde wals.’
Willem Huberts las Terug tot Ina Damman toen hij twaalf was, al begreep hij toen
weinig van dat boek. Omstreeks zijn twintigste ontdekte hij Vestdijk pas ècht. Toen
wilde hij ook meteen alles van hem lezen. ‘Ik vond het prachtig. De wijze waarop
hij relaties tussen mensen beschrijft is erg indringend. Heel psychologisch ook. Dat
kom je bijna bij geen andere schrijver tegen. Bij Vestdijk is het een graven, steeds
dieper en dieper, tot je bij de kern van het probleem belandt.’ Natuurlijk is hij lid
van de Vestdijkkring. De huiskamerbijeenkomsten van de afdeling Groningen heeft
hij nog nooit overgeslagen.
‘We komen bij elkaar bij iemand met een heel groot huis. Een longarts. Hij zorgt
ook voor koffie en versnaperingen. Die man is heel welvarend. Ik heb hem in opdracht
van de Vestdijkkring meerdere malen aangeboden om zijn kosten te declareren, maar
dat wil hij niet. Er zitten allerlei mensen in zo'n groep; sommigen hebben erg weinig
van Vestdijk gelezen, zo blijkt mij al pratende. Waarom ze lid zijn geworden, tja, ik
denk dat het ze op de een of andere manier aanspreekt. Er moet iets in het werk van
Vestdijk zijn dat die mensen aanzet om lid te worden van zo'n kring. Als iemand
zo'n avond wil meemaken en hij is niemand tot last, dan moet-ie er gewoon bij kunnen
zitten, vind ik.’
Heeft hij het idee dat de leeskring hem verder brengt in zijn kennis over Vestdijk?
‘Nou, daartoe dient de kring in Groningen voor mij niet. Het gaat meer om het
leesplezier. Om de leut. De meer onderzoekende kant vind ik in de Vestdijkkroniek
en in de boeken over Vestdijk. Dat zijn dus dingen die ik mezelf eigen moet maken.
Ik heb er over gedacht, met de leeskring te stoppen. Het leert mij niets meer, ik weet
het allemaal al, terwijl als ik de Vestdijkkroniek lees, ik iets opsteek. Een onderwerp
als Albert Verweij en de Idee zal men in Groningen niet zo gauw kiezen. Je zou
kunnen praten over de vraag, waarom Vestdijk zo'n boek over Verweij schrijft. Er
moet toch een verband zijn tussen die twee, wat kun je daar mee doen in relatie tot
Vestdijks overige werk? Dat interesseert me. Ik zou me er graag in verdiepen. maar
dat gaat niet in de leeskring in Groningen. Mischien dat drie mensen met me mee
zullen doen, de overige acht vinden het niet leuk, denk ik.’
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Het vrouwengilde
‘Een mens is niet meer zo snel geschokt als twintig jaar geleden.’
Het is een wonderlijk allegaartje dat in het Vincentiushuis in het centrum van
Amsterdam op maandagochtend een begripvol onderdak vindt. Beneden vermaakt
een non haveloze zwervers met jigshawpuzzels en dampende chocolademelk. In een
belendend vertrek woekert een luide ruzie tussen Latijnsamerikaanse vluchtelingen.
En in de mooiste zaal met kroonluchters aan het plafond buigen twintig dames zich
over De donkere kamer van Damokles, geschreven door W.F. Hermans. De leeskring
van het Katholiek Vrouwen Gilde is bijeen.
De meningen lopen uiteen van ‘een gruwelijk boek’ tot een ‘eerlijke bekentenis,
waarin Hermans helemaal zichzelf is’. Een deelneemster verzucht dat Hermans het
verzet in de Tweede Wereld-oorlog belachelijk maakt. Waarom doet die man dat
nou? Het verzet heeft toch veel goeds verricht? Joden helpen onderduiken enzo. De
jonge Neerlandicus die de groep begeleidt neemt het voor de schrijver op. ‘Mijn
wereldvisie is niet die van Hermans, hoor, maar wat hij probeert duidelijk te maken
is dat de enige zekerheid die de mens heeft is dat-ie dood gaat. Al het andere in het
leven berust op toeval.’
‘En de geboorte dan?’
‘Ook de geboorte berust op toeval. Volgens Hermans tenminste. In feite wordt in
dit boek een godsbeeld ontkend. De filosofie die er achter steekt is dat het leven een
chaos is. Daarom was dit boek, toen het in 1958 verscheen, voor velen ook zo
schokkend.’
‘Schokkend? Dat kun je je nu bijna niet meer voorstellen!’ roept een grijze
mevrouw uit.
Een ander: ‘Als je op een bepaalde manier bent opgevoed, katholiek, dan zijn
boeken als die van Hermans echt een openbaring voor je. Hij benadert het leven op
een andere manier. Door dit soort boeken ga je anders denken. Je raakt er door
beïnvloed.’
En zo is de angst, die twintig jaar geleden tot de ‘literatuurcursus’ van het Katholiek
Vrouwen Gilde in Amsterdam leidde, niet ongegrond gebleken: de moderne lectuur
heeft de katholieke moraal inderdaad ondermijnd, de verketterde romans bleken zelfs
leuk om te lezen. Cathie de Cloedt-Greweldinger was bij de totstandkoming betrokken.
‘Je eerste reactie op de boeken van Wolkers was in die tijd: dat komt nooit mijn huis
binnen. Door er over te praten kwamen we er anders tegenover te staan. Pater
Adriaansen heeft ons geleerd dat het geen rotzooi is wat Wolkers schrijft. Daar zitten
hele mooie dingen tussen.’
Diana Wiewel-Bos las Portnoy's Complaint en vond het tot haar verbazing een
schitterend boek. ‘Toen dacht ik: we zijn toch ergens naartoe gegroeid. Misschien
kwam het, doordat ik de Engelse tekst las. Dat komt minder grof over dan een
Nederlandse vertaling. Een mens is niet meer zo snel geschokt als twintig jaar geleden.
En als je De Aanslag van Harry Mulisch
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leest, dan zie je dat hij in vergelijking met vroeger een paar stapjes heeft teruggedaan.’
‘De boeken van Herman Heijermans stonden bij ons in een hoekje van de kast
verborgen, want ze kwamen voor op de index. Als goed katholiek kon je het eigenlijk
niet maken ze tòch in je bezit te hebben,’ lacht Jeanne Habers-Verdel. Toen haar
man overleed bleef ze met drie jonge dochters achter: ‘Ik besprak vroeger àlles met
mijn kinderen. Ik wist precies welke boeken ze lazen, ik probeerde met m'n tijd mee
te gaan. Op de moderne schrijvers rustte in ons gezin geen taboe; in principe was
alles bespreekbaar. Misschien is dat wel een kenmerk van een vaderloos gezin: er is
meer openheid, je bent als vrouwen onder elkaar.’
De leeskring is het leukste van het hele vrouwengilde, zegt ze. Toneelstukjes
opvoeren met de kerst komt haar nogal oubollig voor, maar praten over literatuur is
iets anders, daar kun je alleen maar wijzer van worden. ‘Het is een vaste kern. De
meeste van die vrouwen kennen elkaar al tientallen jaren. Als er iemand is waarvan
je zegt, hee, die heb ik hier niet eerder gezien, dan is die de volgende keer meestal
weer verdwenen. De één doet vaker een mond open op zo'n ochtend dan de ander.
De laatste keer zei een vrouw naast me, dat ze dat van Hermans geen mooi boek
vond. Ze zei het zachtjes, ik was de enige die het kon verstaan. Toe dan, zei ik tegen
d'r, toe dan, zeg het maar in de groep. Maar ze durfde niet. Vroeger waren er nog
wel eens oudere dames, die heerlijk tegen een bepaalde schrijver konden fulmineren
van dat is smerig en dit en dat, maar dat is er de laatste tijd niet meer bij. Toen ik
mijn dochters vertelde, dat we De donkere kamer van Damokles hadden behandeld,
wist ze zich uit haar schooljaren alleen maar te herinneren dat het een spannend boek
was. Ik zeg: kind, het is veel méér dan een oorlogsroman, er zit een filosofie achter,
een visie op de wereld. Dat was haar helemaal ontgaan.’

De auberge
‘Tot vier uur 's nachts ben ik met de man doorgezakt’
Het leven bezuiden de Moerdijk, dàt is pas leven. Dat bourgondische. Lekker eten.
Een goed gesprek bij een stevig glas. Waartoe zou Ad Akkermans, directeur van
Alma Parketvloeren BV te Breda, zich op zijn 57e jaar nog bovenmatig inspannen?
Geld maakt niet gelukkig - nee, het leven! Een mooi schilderij is in staat hem te
ontroeren. Een prachtig boek mag hij graag lezen. Hij verslindt er gemiddeld twee
per week en dat zijn beslist geen keukenmeidenromans. Als zakenman moet hij
selectief te werk gaan. Een slecht boek is zonde van zijn tijd.
‘Ik ben nu bezig aan Alle Vlees van Jacq. Firmin Vogelaar,’ zegt Akkermans, ‘en
dat verdeel ik over een week of zes. Vogelaar moet je fragmentarisch op je af laten
komen. Het is niet eenvoudig wat de man schrijft, maar wat makkelijk pruimt blijkt
vaak achteraf niet zo best te zijn. Wat dacht je trouwens van Gerrit Krol? Daar kun
je ook je happie aan op. Ik haal niets uit de bibliotheek. Als een boek niet waard is
om gekocht te worden, is het ook niet de moeite waard om te worden gelezen.’
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Het werk van moderne schrijvers ging hij de laatste jaren steeds meer waarderen.
Misschien dat Vlamingen als Felix Timmermans, Hugo Claus - ‘afgezien van zijn
slippertje met die magere tante’ - en Louis Paul Boon beter aansluiten bij zijn
‘leefwereld’, het staat vast, dat hij van de ‘modernen’ en de ‘experimentelen’ meer
leert: ‘Ik heb geen kinderen en dan raak je op een leeftijd, dat je maatschappelijk
geïsoleerd dreigt te raken. De behoefte om je te oriënteren op schrijvers die helemaal
van deze tijd zijn, wordt steeds sterker. Daar lees je dingen, die je zelf niet meemaakt.
Als je een dochter van achttien hebt, dan beleef je mischien dingen waarvan je zegt:
potverdikkeme, hoe is het mògelijk, dat zulke dingen vandaag de dag gebeuren. Maar
zo'n dochter heb ik niet, dus lees ik. Het is ergens ook een vorm van nieuwsgierigheid.
Je wilt weten, wat zich afspeelt. Een kerel, die midden in de moderne tijd staat en
nog kan schrijven ook, dat is altijd meegenomen.’ Nee, hij heeft de contemporaine
letteren nooit als schokkend ondergaan: ‘Ik ben katholiek, maar dat wil niet zeggen
dat ik niet weet waar Abraham de mosterd haalt. Wat dacht je. Ik zat op m'n 21e jaar
als soldaat in Indonesië. Daar moest je de meiden bij wijze van spreken uit je bed
schoppen. Ach welnee, ook die homoseksuele passages bij Gerard Reve hebben me
nooit iets gedaan, Ik ben in kloosterscholen opgevoed. Daar had je een heel stel
viezerikken bij elkaar zitten. Ik ben door mijn eigen biechtvader aangevallen. Moest
ik bij hem thuis komen biechten en toen heeft-ie me geprobeerd te verleiden, nou,
so what? Ik begrijp niet, dat sommige schrijvers daar meer van proberen te maken
dan het is. Van Hermans kocht ik Een wonderkind of een total loss. Ik dacht, nu heb
ik eindelijk eens een schoon boekske in handen. Een boekske dat niet smerig is.
Laten ze nu na veertig bladzijden wéér in bed liggen! Ik dacht, nu even wat anders
lezen, even ademhalen en verdomme nog an toe, daar beginnen ze wéér. Maar ik
vind het een grandioze schrijver hoor, Hermans. Een opvolger van Vestdijk, lijkt
me.’
De directeur van het parketvloerenbedrijf is een bekende verschijning op de literaire
avonden in auberge De Arent, het meest exquise restaurant van Breda en omstreken.
Elke maand neemt daar een schrijver plaats in het comfortabele pluche rond de open
haard, leest voor uit eigen werk en beantwoordt vragen uit de selecte kring van
werkelijk geïnteresseerden. Voor de organisatie van de bijeenkomsten werden twee
leraren Nederlands aangezocht, waarvan er één de pech heeft dat hij les geeft aan de
avondschool, zodat hij de bijeenkomsten die hij hielp voorbereiden zelden kan
meemaken. Wim Mahieu, de onfortuinlijke docent, vindt het jammer dat De Arent
niet vlug een breed publiek zal trekken: ‘Het is waarschijnlijk de duurste tent van
Breda. Als ik leerlingen aanraad, eens zo'n literaire avond te bezoeken, dan sputteren
ze dat het zo'n elitaire gelegenheid is. Onzin. Het is nog nooit voorgekomen dat
iemand daar bij de deur van De Arent werd tegengehouden. Iedereen kan erheen,
maar probeer ze dat maar eens aan hun verstand te brengen. Ze blijven het elitair
vinden.’ Concurrentie wordt ondervonden van café De Vrachtwagen, waar Cees
Buddingh' kortelings honderden toeschouwers trok. Hij had een jazzorkest
meegenomen, de tent stond volledig op z'n kop. Eerder was Buddingh' in de auberge
geweest. Twintig mensen, meer publiek was er niet. Maar de avond had stijl en
standing - er heerste een andere sfeer dan in café De Vrachtwagen.
Het is zeer warm in de auberge, maar twee oudere dames op
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wier schouders een prijzige bontstola rust ondervinden daar niet de minste hinder
van. Zestien belangstelllenden, gedempt met elkaar converserend, wachten op wat
komen gaat. Het is Jan Stevens, de grote baas van De Arent, die in eigen persoon
een woord van welkom richt tot ‘de jonge schrijver van vanavond, de heer Leon de
Winter uit Amsterdam’. Onder applaus dribbelt Stevens naar de gang om twee tellen
later met een witte leunstoel terug te keren: de speciale schrijversstoel. Die wordt
bij dit soort gelegenheden altijd triomfantelijk, als grote verrassing, tevoorschijn
getoverd. De Winter lacht verlegen. ‘Eerlijk gezegd had ik er een met slingers
verwacht,’ mompelt hij. De beschikbare helft van het organiserende duo werpt zich
op als interviewer van de schrijver, die zegt dat schrijven construeren is. Reeds op
jonge leeftijd mocht hij graag met lucifersdoosjes en bouwplaten knutselen, zijn
tegenwoordige materiaal is de taal. ‘Zouden wij als bewijs daarvan iets van je werk
mogen beluisteren?’ vraagt de inleider bescheiden. De Winter leest voor. Na de pauze
mag de zaal vragen stellen, maar graag zo beknopt mogelijk: ‘We moeten het helaas
comprimeren, de heer De Winter moet de trein van kwart over tien halen.’
Een dame uit het publiek heeft Place de la Bastille gelezen. Ze vond het een
verwarrend boek: ‘Al die flash backs, je werd er daas van. Dan ging het weer over
de vrouw van de hoofdpersoon, dan weer over een vriendin, je moest je hoofd er
echt bij hebben.’ Haar buurman meent de strekking van het werk beter te hebben
verstaan: ‘Dat boek is toch in feite één grote vraag naar de zin van het leven?’
Na afloop in de trein doet Leon de Winter wat lacherig. Hij kreeg een LP met muziek
van Vivaldi cadeau, geperst in opdracht van de auberge, compleet met hoestekst van
niemand minder dan Willem Duys. De eigenaar van de zaak bood de schrijver
ruimhartig aan dat hij, als hij in de buurt van Breda is, voortaan gerust gratis kan
komen overnachten of dineren bij De Arent. En de auteur had zijn jas al aan toen te
zijner ere nog vlug even een exclusieve likeur werd ontkurkt. Een treffend citaat uit
zijn werk zal in sierlijke krulletters op een paneel naast de open haard worden
aangebracht. In de auberge weten ze tenminste hoe het hóórt, een ontvangst met
zoveel égards maakt Leon de Winter zelden mee. Hij zegt: ‘De beste avonden zijn
natuurlijk die, waar ze me de kans geven helemaal op dreef te raken. Waar ik als een
André Hazes druipend van het zweet en happend naar adem na afloop het podium
verlaat. Nee, dat had ik vanavond niet. De sfeer was er niet naar.’
Veertien dagen later zet Ad Akkermans van Alma Parketvloeren BV aan zijn stamtafel
in auberge De Arent een bourgondisch glas aan de lippen. ‘Met Willem Brakman
hadden we het zo versierd, dat hij hier bleef slapen,’ vertelt hij. ‘Tot vier uur 's nachts
ben ik met die man doorgezakt. Brakman bleef behoorlijk helder, terwijl we toch
flink wat achter onze kiezen hadden. Commercieel zijn die avonden natuurlijk een
flop. Toen met Brakman heb ik twee flessen champagne laten aanrukken, maar bij
de derde fles zei Jan Stevens: deze is voor mijn rekening. Húp, daar ging-ie weer!
Kon hij er nog niks aan verdienen, dat bewijst dat die vent er wat van méént. Het is
geen kastelein die de mensen consequent zit uit te kleden, hij wil echt wat voor de
literatuur doen. Ik vind het interes-
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Foto: Hans van den Bogaard
1. Bob den Uyl in het Muzisch café te Enschede.

Foto: Willem Diepraam
2. Het Katholiek Vrouwen Gilde in het Vincentiushuis te Amsterdam.

Foto: Willem Diepraam
3. James Holmes in Café De Overheid, Rotterdam.

Foto: Willem Diepraam
4. Nicolaas Matsier en Rob Schouten in De Rustende Jager in Bergen.
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sant om de maker van een boek dat mij aanspreekt te leren kennen. Dat contact met
die vent, waar komt het vandaan wat-ie schrijft. Zo'n Brakman zegt eerlijk: elk boek
schrijf ik vijf keer, op het laatst ken ik het uit mijn kop. Eerst in een goedkoop
schriftje, daarna in een duurder schriftje en zo verder. Vijf keer! En allemaal met de
hand. Kijk, een kerel die zò te werk gaat en dan nog talent heeft ook, dat kan niet
anders of dat moet de moeite waard zijn. Ik merk aan veel schrijvers dat ze het nogal
een saaie boel vinden in De Arent. Een beetje een opgeprikte toestand. Daar gaat
zo'n schrijver zich ongelukkig door voelen, dus dan probeer ik wat dwars te liggen
en wat grapjasserij uit te halen. Ik ben bijvoorbeeld zo doof als een kwartel, dat heb
ik overgehouden aan de oorlog in Indonesië. Op die avonden roep ik soms, als het
wat al te gezapig is, hee, doe me een lol, praat eens wat harder, ik ben stokdoof. Kijk,
dan heb je al iets. Het is misschien niet zo'n hoogdravende opmerking, maar het helpt
toch. Dan zie je de man loskomen. Bij Brakman kon ik het niet doorbreken, althans
op het moment zelf lukte het me niet. Bij andere schrijvers heb ik het steeds voor
elkaar gekregen. Ik ga er voor de schrijver naar toe, niet voor het gezelschap. Want
als je nou van elitair spreekt, dan is het daar wel. Als ik lol wil hebben, trap ik 'm
zelf.’

De boekhandel
‘Zeg Leon, hoe ervaar je dat nou, dat voorlezen uit eigen werk?’
Vanachter het kasregister van zijn Eerste Bergensche Boekhandel kijkt Michael
Valeton uit over de dorpsbrink, het meest passende panorama dat hij zich kon wensen.
Op het pleintje rust de blik van de in brons gegoten sculptuur van A. Roland Holst.
Vijftien jaar geleden, nadat Valeton de voorraad vlakgommetjes en schoolschriften
uit zijn zaak verwijderd had omdat hij zich voortaan uitsluitend aan de verkoop van
kwaliteitslectuur wilde wijden, organiseerde hij zijn eerste literaire avonden. ‘Dat
liep een tijdlang storm,’ vertelt hij, ‘totdat daar van de ene op de andere dag de klad
in kwam. Wegens gebrek aan publieke belangstelling ben ik er toen mee gestopt.
Vorig jaar heb ik de stemming opnieuw gepeild. Driehonderd reacties! Ik ben als de
bliksem weer avonden met schrijvers en dichters gaan organiseren.’
Ook elders beijveren boekhandelaren zich in het leveren van een bijdrage aan de
spreiding van kunst en cultuur. Boekhandel Michon te Enschede laat auteurs in een
af te schermen deel van zijn winkel voordragen en lanceerde, ter stimulering van het
geschreven woord over de Twentse regio, een Kabouter van het Oosten-prijs.
Guldemonds Boekwinkel in Raalte belegt regelmatig schrijversavonden in boerderij
De Strump aan de Deventerweg. Boekhandel De Mandarijn in Gorkum nodigt dichters
uit om hun verzen te declameren. Boekhandel Het Open Boek op Texel overhandigt
bij aankoop van krant of tijdschrift een gestencild verhaal van een gerenommeerd
schrijver. Het zijn extraatjes, die de verstandhouding met de consument ten goede
moeten komen.
In Bergen zocht Valeton het in ‘verrassingsavonden’, waarbij tot het laatste moment
in het ongewisse blijft, welke auteurs acte de présence zullen geven. Aan het begin
van het seizoen
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kan de liefhebber zich tegen betaling van veertig gulden verzekeren van zes
onderhoudende bijeenkomsten in café-restaurant De Rustende Jager. In de dagen
die aan zo'n avond voorafgaan gonst het dorp van de geruchten. Alleen Michael
Valeton weet welke drie auteurs op het toneel verschijnen. Hun namen koestert hij
tot het begin van de bijeenkomst als het best bewaarde geheim van Bergen. Blijkbaar
prikkelt dat de nieuwsgierigheid: de bijna tweehonderd zitplaatsen in De Rustende
Jager zijn onvermijdelijk tot de laatste stoel bezet. De boekverkoper kan tevreden
zijn, al vindt hij de gemiddelde leeftijd van de bezoekers een beetje aan de hoge kant:
‘Het gros is boven de vijftig; aan enige vergrijzing valt niet te ontkomen in dit dorp.’
Kelners en serveermeisjes draven af en aan met volle dienbladen. Om kwart over
acht geeft Valeton, voor de gelegenheid gekleed in een deftig grijs kostuum, drie
tikjes op de microfoon. Hij heeft het genoegen de aandacht te vestigen op... De
schrijver Nicolaas Matsier! De schrijver Leon de Winter! En de dichter Rob Schouten!
Steeds nadat één van de drie auteurs zijn volzinnen over het gehoor heeft uitgestort
wordt royaal pauze genomen. Tussen de bedrijven door voorzien de sprekers
aangeschafte exemplaren van hun werk van handtekening en opdracht. Een man
klopt Leon de Winter amicaal op de schouder: ‘Zeg Leon, hoe ervaar je dat nou, dat
voorlezen uit eigen werk?’ Het samenzijn wordt ruimschoots vóór de klok van tien
besloten. Rob Schouten krijgt het laatste woord: ‘Het gedicht dat nu volgt heb ik
gisteravond geschreven. Dit is dus een soort wereldpremière.’
Piet Hein Laôut, 29 jaar, werkte als camera-assistent/belichter voor de
VPRO-televisie. Sinds kort is hij zelfstandig cineast. Hij woont in Bergen en is een
trouw bezoeker van de plaatselijke voorleesavonden. ‘De schrijvers, die ik daar tot
dusver hoorde gaven mij niet het idee, dat ik ter plekke een boek van ze moest kopen,’
zegt hij. Eigenlijk leest hij weinig literatuur, als hij een boek ter hand neemt heeft
dat meestal met zijn werk te maken. Communicatie - dáár is hij in geïnteresseerd.
Daarom gaat hij ook naar De Rustende Jager. ‘Taal is communicatie, dat staat voor
mij als een paal boven water. Hoe gaat een schrijver met zijn eigen woorden om?
Hoe spreekt hij ze uit? Dat vind ik boeiend, om daarvan te genieten hoef ik heus die
boeken niet te lezen.’
Af en toe krabbelt hij iets op papier, zo'n avond. Een zin die hem raakt. Een
gedachte die hem bij het aanhoren van de declamatie te binnen schiet. Hij grijpt een
corespondentiekaart van zijn werktafel: ‘Hier, dit is iets dat ik de vorige keer opschreef
toen Elly de Waard voorlas: lijnen, vaten van communicatie. Op dat moment doet
me dat iets, zo'n zin. Dat is dan iets waarvan ik denk, hee, even noteren. Elly de
Waard las een gedicht over de dood van haar vader. Door haar persoonlijke
betrokkenheid bij het onderwerp kwam er een dimensie bij, er gebeurde iets, even
een vonk die oversloeg op het publiek. Daarna las ze een ander gedicht en toen was
het weer helemaal weg. Alsof er een zekere leegte ontstond, een zeepbel die uit elkaar
spatte. Kijk, dat noem ik communicatie. Daar ben ik gevoelig voor.’
Mevrouw Delver is aangesloten bij de informele leesportefeuille Onder Ons, die
sinds dertig jaar in het kunstenaarsdorp Bergen circuleert. Het stelt haar in staat, voor
weinig geld kennis te nemen van onder meer De Gids, Bzzlletin en De Revisor. Zo
blijft ze op de hoogte en daar gaat het om. Daarom bezoeken zij en haar man ook de
literaire avonden. ‘Niet dat ik alles even geweldig vind,’ zegt ze. ‘Laatst hadden we
hier Jules Deelder, die vent met die plakharen. Ik kan niet zeggen,
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dat zijn poëzie me aansprak, maar ik wil er wèl kennis van nemen. Het is iets van
deze tijd. Je bent benieuwd, wat ze nu eigenlijk willen. Dat voorlezen is niet meer
dan een kennismaking. Een introductie op hun werk. Als het je aanspreekt ga je
verder lezen. Ik heb dat heel sterk gehad met Hella Haasse. Nadat ik haar had horen
voorlezen uit eigen werk ben ik echt een bewonderaarster van haar geworden. Voordat
F.L. Bastet in Bergen kwam spreken, had ik nog nooit van de man gehoord. Maar
door de manier waarop hij het bracht, die avond, werd ik zò enthousiast, dat ik meteen
twee poëziebundels van hem heb gekocht. Het met elkaar naar een schrijver luisteren
schept bovendien een band.’
Dochter Jeanine valt haar moeder in de rede: ‘Ja, maar het is wèl elitair! Een
timmerman kom je er bijvoorbeeld niet tegen.’
Elke bijeenkomst trekt nu eenmaal z'n eigen publiek, zegt mevrouw Delver. ‘Zo
heb je hier in het dorp bijvoorbeeld de avonden van Schuil; dat is een leraar aan de
MAVO-school, die over allerlei landen en volken spreekt. Dat trekt mensen uit de
middenstand.’
Meneer Delver is blind. Sinds zijn vervroegd pensioen maakt hij zich verdienstelijk
als bestuurslid van diverse blindenorganisaties. Hij zegt: ‘Op onze leeftijd krijg je
last van een kloof tussen wat je vroeger mooi vond en wat er nieuw op de markt
verschijnt. Wij stappen niet makkelijk op nieuwe dichters over. Nijhoff, Slauerhoff,
Marsman, dat zijn de mannen waar wij mee zijn opgevoed. Je stelt je makkelijker
open voor modern proza dan voor nieuwe dichters.’
Zijn vrouw: ‘Je hebt dichters die aansluiten bij wat iedereen in onze jeugd geweldig
vond. Een F.L. Bastet bijvoorbeeld en
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een Ida Gerhardt, maar een Deelder met z'n plakharen valt daarbuiten.’
Hij: ‘Mijn vrouw kwam thuis met een gedichtenbundel van Lucebert, waar een
grammofoonplaatje bij zat waarop je hem hoort voorlezen. Nou, dat vond ik geen
succes. Dat is het verschil tussen mijn vrouw en mij. Zij stapt argeloos de boekwinkel
binnen en komt altijd wel met iets terug. Ik zal niet zo gauw iets aanschaffen dat ik
niet van plan was om te kopen.’ Mevrouw Delver: ‘Ik vond dit juist wel leuk. We
hebben toch ook een plaatje waarop Roland Holst voordraagt uit eigen werk? Toen
dacht ik, dit zal hij ook vast enig vinden.’
Haar man: ‘Ja, Roland Holst! Daar noem je iemand!’

Het muzisch-spektakel
‘Ik belde Bert Schierbeek, die zei, meid, ik kom onmiddellijk.’
Bob den Uyl, hartelijk welkom in mijn program.’
Een lange, magere man knikt. De hoogblonde dame naast hem zal nu een paar
vragen stellen.
‘Zeg Bob, je bent toch geen familie van Joop den Uyl, hè?’
‘Nee, maar Joop den Uyl is wel familie van mij.’
Een gezonde lachsalvo golft door de zaal.
‘Zeg Bob, vind je het leuk om hier op te treden?’
‘Het is altijd mijn grootste verlangen geweest.’
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Een tweede lachsalvo, minder krachtig dan de eerste.
‘Bob, je gaat wat voorlezen uit eigen werk. Een stukje proza. Heb je ook poëzie
geschreven?’
‘Ja, heel lang geleden, maar daarvan zal ik nu maar niets voordragen; vergeleken
met de dichters die we vanavond hebben gehoord valt mijn werk in het niet.’
Een derde lachsalvo blijft uit.
De volgende dag brengt de Twentse Courant een opgetogen verslag van de avond.
De krant schrijft dat Bob den Uyl in de roos schoot door uit zijn bundel Een zwervend
bestaan voor te lezen: ‘Er waren enkele bezoekers die terecht niet meer bijkwamen
van het lachen.’
Het Muzisch Café, de tweemaandelijkse bonte avond van Jeanne Rol, is in
Enschede en omgeving een begrip. ‘Als dichter in deze stad heb je het pas gemaakt
als je in de show van Jeanne bent opgetreden,’ zegt een dichter. Hij verkeert op goede
voet met de organisatrice. ‘Dit is werkelijk de cultuur onder het volk brengen,’ zegt
Cees Smal, burgemeester van het naburige Tubbergen. Hij schrijft gedichten en is
een trouw bezoeker van het Muzisch Café. ‘Hier houden de mensen van, dit heeft
niets elitairs, het is herkenbaar, het heeft iets bourgondisch, een beetje Brabants.
Mensen die het Muzisch Café van Jeanne Rol bezoeken zijn gezellige mensen.’ Het
is unìek, unìek, iedereen zegt het. Een Muzisch Café dat een paar honderd mensen
trekt, waar jonge debutanten een zelfde kans krijgen als de grote namen uit de
literatuur, zoiets vind je verder nergens in Nederland. Het succes slaat nu over naar
andere gemeenten. Jeanne Rol treedt met haar Muzisch Café op in Haaksbergen,
Nijverdal en Tubbergen. Andere verzoeken wimpelde ze af, ze heeft de handen
voorlopig vol. Tenzij de
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televisie haar zou benaderen voor de presentatie van een soortgelijk programma. Dan
zou ze geen nee zeggen. Ze droomt er wel eens van, een eigen t.v.-uitzending.
Een pianist speelt een wals van Chopin. Een vormingswerker leest gedichten. Een
journalist van een lokaal huis-aan-huisblad debiteert cursiefjes (‘een moedeloze man
met een druipsnor kwam naast me zitten in het café’) en het Enschedees
Politiemannenkoor zingt een medley van populaire melodieën. Dan is er nog het
combo der Gemeentepolitie met een potpourri, een leraar Engels die verzen reciteert
en, als klap op de vuurpijl voor en na de pauze, Bob den Uyl. Er zit vaart in. Het is
afwisselend. De sprekers krijgen vijf minuten de man, behalve Bob den Uyl voor
wie het dubbele geldt. Hij komt uit het westen en het was een hele toer om Enschede
te bereiken. Een stroomstoring legde het treinverkeer lam, Den Uyl was vijf uur
onderweg.
Vanachter haar microfoon op het podium geeft Jeanne Rol te kennen dat de
café-functie van deze avond niet te letterlijk mag worden opgevat. Ze richt een
vermanend woord tot de pompbediende achter de tapkast: ‘Nu we met proza beginnen
wordt er niet meer geschonken; ik dacht dat we dat toch duidelijk hadden afgesproken,
Roel.’ Een woord van waardering is er daarentegen voor het plaatselijke politiekorps.
Het Muzisch Café kon, nu de stadsschouwburg tijdelijk is gesloten, terecht in
Hermantap, het dranklokaal van het politiepersoneel. Dat verklaart waarom het
Politiemannenkoor zingt, vandaar dat ook het Politiecombo speelt. Een ingelijst rijm,
tegen het behang herinnert aan de eigenlijke bestemming van de sociëteit:
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Zelfs oom agent drinkt wel eens graag
Een heel klein stukje in zijn kraag
Vlug gaat hij stiekem dan op stap
En drinkt er twee bij Hermantap.

Er moesten nog kaarsen geregeld worden, want kaarsen op tafel, dat geeft sfeer. De
uren voor het begin van de grote avond geven altijd de meeste drukte. Dan loopt het
hoofd van Jeanne Rol om, maar gelukkig is daar Jan, haar man, haar steun en
toeverlaat. Jan denkt aan alles. Jeanne is nogal chaotisch, Jan juist erg precies.
‘In het begin zag Jan het helemaal niet zitten dat ik met dat Muzisch Café begon,’
zegt Jeanne. ‘Jan zei: dat lukt nooit, hier in Enschede, de mentaliteit van de bevolking
is er niet naar. Het was een heel waagstuk, op mijn leeftijd. Ik ben nu 52, ik doe dit
nu vier jaar en het loopt als een trein. Geen enkele ervaring had ik en toch loopt het.’
Jan: ‘Ik ben een echte Twent. Zij komt uit Haarlem, ze is extroverter van nature.
Ik stel me altijd afwachtend op.’
Jeanne: ‘Schrijvers hier naartoe krijgen is geen enkel probleem. Ik belde Bert
Schierbeek, die zei, meid, ik kom onmiddellijk. Ik zeg nog, ik kan je geen rooie cent
betalen, maar dat maakte niet uit. Hij vond het schitterend. Een zeefdruk van Jan,
dat was het enige dat we de schrijvers in het begin konden bieden. Nu krijgen we
subsidie.’
Jan: ‘We hebben Vinkenoog gehad, 's Middags stond hij voor een zaaltje met
veertig man publiek in Amsterdam, 's avonds trad hij hier in Enschede op voor een
stampvol huis.’ Jeanne: ‘Het is ongelooflijk wie hier allemaal zijn geweest. We
hebben Habakuk gehad, Frank Koenegracht, Marga Minco, Mischa de Vreede,
Maurits Mok, Willem Wilmink - en dan vergeet ik nog een hele rits namen. Schrijvers
vertellen het aan elkaar door. Ik heb eens bij Bert Schierbeek ontbeten, ik was toevallig
in Amsterdam. Toen stapte daar een dichter binnen en het eerste dat Schierbeek tegen
die man zei was: zèg, dit is Jeanne Rol van het Muzisch Café in Enschede, je moet
zien dat je daar een keer kunt optreden. Zo werkt dat door, totdat je op een gegeven
ogenblik werkelijk heel goed materiaal in handen hebt.’
Haar man: ‘Het is wel eens voorgekomen, namen noem ik niet, dat er een
gastdichter werd uitgenodigd waarvan je je afvroeg: jonge, jonge waar ben je nou in
vredesnaam mee bezig?’
Zij: ‘Datje zei: het begint 's avonds om acht uur en dat dan zo iemand ijskoud
antwoordde: nee, ik kom pas om half negen, zoveel betalen jullie niet.’
Hij: ‘Dat neerbuigende. En dan werden er dingen voorgelezen waarvan je meteen
aanvoelde: dit heeft niks met literatuur te maken. Die zwetst maar wat.’
Zij: ‘Zulke schrijvers krijgen direct een kruisje in mijn boek. Die vraag ik niet
voor een tweede keer.’
Het aardige van het Muzisch Café is dat onbekend talent een kans krijgt, zegt
Jeanne Rol. Stàpels gedichten krijgt ze toegestuurd. Allemaal mensen die in haar
programma willen. Haar eigen schrijverij is er door in het gedrang gekomen. ‘Dat
vind ik wel jammer. Als ik vroeger over straat liep zeiden de mensen: daar gaat
Jeanne Rol, de dichteres. Nu is het: daar gaat Jeanne Rol, je weet wel, van het Muzisch
Café. Dat ik nog steeds gedichten schrijf, wordt vergeten.’ Toen ze vier jaar geleden
begon, was Enschede in cultureel opzicht een woestijn, zegt ze.
Ze zegt: ‘Het was een woestijn, maar ook daar kunnen bloemen bloeien, snap je.’
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In het gedrang van de menigte staat Bob den Uyl, lichtelijk versuft. Het is pauze. De
laatste keer dat de schrijver in Enschede was, moest hij in een plaatselijke winkel
zijn nieuwe boek signeren. Een vergeefse onderneming. Er werd geen boek verkocht.
Toen niet. Nu wel. Cultuur onder het volk brengen loont altijd.
RUDIE KAGIE
Adressen van literaire genootschappen, sociëteiten en café's zijn te vinden in
Aarts' Letterkundige Almanak 1983.

Nicolaas Matsier, een lezeres en Rob Schouten in De Rustende Jager in Bergen.
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Ambtenaar en alleskunner
Een biografie over Constantijn Huygens in dienst van Oranje
Constantijn Huygens (1596-1687) Een christelijk-humanistisch
bourgeois-gentilhomme in dienst van het Oranjehuis door H.A. Hofman
Uitgever: Hes Uitgevers, 363 p., f 65,Aad Nuis
Zijn vader kon boeiende verhalen vertellen over zijn avonturen in dienst van Willem
de Zwijger, zoals die keer dat hij op het juiste moment een gijzelaar moest ontvoeren
uit de Spaanse ambassade in Londen. Zijn zoon werd wereldberoemd als
natuurkundige. Hij hoefde niet naar school, maar werd thuis in een sfeer van grote
hartelijkheid opgeleid tot een alleskunner volgens het model van de Renaissance.
Hij bespeelde vele instrumenten en componeerde honderden muziekstukken, waarvan
er een klein aantal nog steeds op de plaat te beluisteren is. Behalve in allerlei
boekengeleerdheid kreeg hij les in tekenen en schoonschrijven, schaatsen en hardlopen
en zelfs, tot ongenoegen van de dominee, in dansen en toneelspelen, want zijn vader
wist dat je als diplomaat de zwier van een hoveling nodig had. Hij hield van paarden
en niet van de jacht. Al jong schreef hij gedichten in het Latijn en het Frans, als het
moest ook in het Engels, Italiaans, Spaans of Grieks, maar toch vooral in het
Nederlands, zijn moedertaal waarin hij met een handvol van zijn beste gedichten de
eeuwen zou trotseren.
In Londen, aan het hof van James I, ontmoette hij Bacon en Donne, en vertaalde
gedichten van de laatste. Bijna een halve eeuw later vertoefde hij aan het hof van de
Zonnekoning toen Molière er triomfen vierde en Racine debuteerde; hij debatteerde
er met Corneille over de verskunst, en kreeg ondertussen met stug onderhandelen de
Franse bezetting weg uit het Prinsdom Orange. Hij bewonderde en beschermde
Descartes. Hij was de ziel van de Muiderkring. Hij hielp Rembrandt aan opdrachten
en kreeg als dank de Blindmaking van Simson cadeau, dat hij overigens een beetje
te gruwelijk vond om in zijn huis op te hangen. Dat huis en nog een tweede, buiten
Den Haag, had hij zelf gebouwd; de Hollandse bouwkunst kreeg er een vernieuwende
impuls door. Hij trok mee met de veldtochten van Frederik Hendrik, waarbij hij zich
vooral verdienstelijk maakte als gewiekst ontcijferaar van Spaans geheimschrift. Als
dienaar van het Oranjehuis - secretaris, raadsheer, rekenmeester en persoonlijk
afgezant van drie stadhouders en een douarière - speelde hij levenslang zijn bescheiden
rol achter de schermen van de Europese machtsverhoudingen. En levenslang was in
zijn geval heel lang: hij werd over de negentig, en bleef tot aan zijn dood aan de slag.
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Constantijn Huygens in 1627, geschilderd door Thomas de Keyzer

Voeg daarbij dat door hem zelf en anderen een overstelpende hoeveelheid
schriftelijke sporen van zijn bestaan is achtergelaten, en het is duidelijk dat Constantijn
Huygens godenvoer voor biografen is. Wie een beeld wil schilderen van de
zeventiende eeuw in de Republiek en daarbuiten en daarin de samenhang wil tonen
van politieke, sociale en culturele aspecten, kan nauwelijks een beter uitgangspunt
vinden dan het leven van deze veelzijdige, bereisde en bovendien nog sympathieke
mijnheer. Hadden wij iets van de Angelsaksische traditie in dit opzicht, we zouden
in driehonderd jaar toch zeker enkele tientallen uitvoerige levensbeschrijvingen van
hem hebben geproduceerd, waaronder minstens twee definitieve.

Onderbelicht
Maar ja, het is bekend, zo'n traditie hebben we niet. Er bestaat geen alomvattende
biografie van Constantijn Huygens, laat staan een definitieve. En tenzij een jong
Amerikaans geleerde op dit moment aan het worstelen is met het Nederlands van
zijn vroege verzen, dat zelfs zijn eigen broer indertijd soms al even onbegrijpelijk
vond als was het Indisch, Turks of Fries, dan zal het er voorlopig niet van komen
ook.
Waarmee ik niet beweren wil dat er in Nederland niets over Huygens is geschreven.
Integendeel: vanaf de studies en tekstuitgaven van Jorissen en Worp in de vorige en
het begin van deze eeuw tot aan De grootmeester van woord- en snarenspel van J.
Smit uit 1980 is er veel verdienstelijks verricht op dit gebied. Maar het is allemaal
Nederlands degelijk en bescheiden, in geen geval verder springend dan de polsstok
van de betreffende geleerde lang is; de uitdaging die juist van Huygens' veelzijdigheid
uitgaat, wordt voor zover ik weet in al die zorgvuldige deelstudies niet werkelijk
aangenomen. Typerend is de opmerking in het boek van Smit dat de echte
Huygensbiografie alleen geschreven zal kunnen worden door iemand van zeventig
die sinds zijn dertigste zijn leven aan Huygens heeft gewijd.
Wie het kloeke boek van H.A. Hofman in handen neemt en op de kaft boven het
portret van de dichter de trotse titel Constantijn Huygens (1596-1687) ziet staan,
voelt misschien even de wilde hoop vlammen dat die zeventigjarige inmiddels is
opgestaan. De titelpagina met de ondertitel Een christelijk-humanistisch
bourgeois-gentilhomme in dienst van het Oranjehuis tempert die hoop al aanzienlijk;
het voorwoord (‘Bovenal dank ik God, Die mij al die jaren van zware arbeid, waarin
school, studie en nevenwerkzaamheden gecombineerd moesten worden, de gezondheid
en krachten daartoe schonk’) doet haar nog even opleven, maar de inleiding slaat
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haar de bodem in. Hofman is pas vijfendertig, en verklaart uiteindelijk het geduld te
missen om de door Smit uitgestippelde loopbaan tot het eind te volgen. Ook hij heeft
zich in zijn boek beperkt, en wel tot Huygens als ambtenaar.
Dat is, als er toch beperkt moet worden, zo gek nog niet. Juist Huygens'
bemoeiingen als dienaar van de Oranjes met de politiek van zijn tijd zijn nogal
onderbelicht gebleven door de nijvere neerlandici die zich tot dusver in hoofdzaak
met
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zijn leven en werk hebben bemoeid. Helaas vertoont het boek van Hofman naast
weloverwogen beperkingen ook onbedoelde tekortkomingen. Ik weet niet wat de
vakgeleerden ervan zeggen voor wie dit proefschrift oorspronkelijk was bedoeld,
maar ik kan er wel iets over opmerken namens de geïnteresseerde leek tot wie de
handelsuitgave ervan zich richt.
In de eerste plaats is Hofman geen begenadigd stilist. Zinnetjes als ‘Ook hier
bewees de microscoop goede diensten en beschreef hij zelf enige lichaamsorganen’
(bl. 208) of ‘Het Nederlands heeft zij nooit weten te beheersen’ (bl. 253) misstaan
een beetje in een boek over een van de grootste taalvirtuozen in het Nederlands. Wel
werpen ze enig licht op de vraag waarom in het voorwoord ook de oud-directeur van
de middelbare school van de auteur wordt bedankt omdat hij ‘het gehele manuscript
heeft nagezien op zijn taalkundige merites’. Dat de revisie van die grijze leermeester
niet tot in alle details is geslaagd, kan te maken hebben met diens eveneens vermelde
hoge leeftijd.

Sterk aangezet
Erger is - en ook hier heeft de omgang met Huygens blijkbaar onvoldoende effect
gehad - dat de auteur de grootste moeite heeft met het ordelijk rangschikken van zijn
materiaal. Elk van de vier hoofdstukken eindigt met een samenvatting, maar alleen
de eerste draagt die naam met recht. De latere zijn rommellaatjes vol ondoorzichtige
gevolgtrekkingen en geheel nieuwe feitjes en anekdoten. Het gehannes met de
honderden voetnoten waarmee zoveel dissertatieschrijvers in de knoei komen, neemt
hier imposante vormen aan. De ijverig heenen weerbladerende lezer vindt zoals
gewoonlijk in vier van de vijf gevallen simpele bronvermeldingen aan het eind van
het hoofdstuk, maar in het vijfde geval vaak een opmerking van wezenlijk belang
voor de draad van het betoog, zodat overslaan streng wordt gestraft. In de hoofdtekst
staan daarentegen soms heel grillige terzijdes die makkelijk in een noot zouden
kunnen, of helemaal weg. Systeem heb ik er niet in gevonden. Met volstrekte
moedeloosheid wordt de volhardende lezer bedreigd als hij, zoals in de
tweehonderdvierenzestigste noot bij het derde hoofdstuk, stoot op een loze
aanmoediging als ‘zie volgende paragraaf’.
Door zijn chaotische verteltrant ziet Hofman nauwelijks kans de diplomatieke
onderhandelingen en de intriges waarbij Huygens van tijd tot tijd betrokken raakt zo
weer te geven dat er een touw aan vast te knopen is. Evenmin lukt het de auteur in
een paar grote, heldere lijnen het politieke decor te schetsen waartegen Huygens zijn
rol speelt. Daardoor verliest hij bij zijn lezers het vertrouwen waarop hij door zijn
vakkennis misschien recht zou hebben. Iemand die goed schrijft, geloof je eerder op
zijn woord. Dat is onrechtvaardig, maar wel waar. Nu heb ik niet de indruk dat
Hofman een groot beroep doet op het vertrouwen van zijn lezers. Zijn beeld van
Huygens haalt bepaalde bijzonderheden uit de schaduw, maar is niet revolutionair
in de hoofdlijnen. Dat de dichter door zijn Zuidnederlandse afkomst in zijn ambtelijke
loopbaan min of meer op de Oranjes was aangewezen, was bekend, evenals de
betrekkelijke spanning in zijn leven tussen burgerlijke origine en aristocratische
allure, al lijkt die spanning me hier nogal sterk aangezet. Ook de suggestie van de
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auteur dat Huygens door de Oranjes op zijn kop werd gezeten en in latere jaren
voornamelijk stank voor dank kreeg, lijkt me enigszins in tegenspraak met de feiten
die in het boek zelf worden aangedragen. Tenslotte blijkt daaruit dat Huygens van
een niet onbemiddeld en na zijn huwelijk zelfs tamelijk rijk man, gedurende zijn
jaren van trouwe dienst uitgroeit tot een van de meest puissante rijkaards van de rijke
Republiek, in de weerwil van de tegenslag van het stadhouderloze tijdperk. Een
geheel onschuldig lam zal hij derhalve niet geweest zijn, maar dit terzijde. Dat Willem
III hem tot zijn negentigste in zijn dienst hield, kan op zich zelf al als een bijzonder
eerbewijs worden gezien.

Lieve broer
Hofmans uiteenzetting over de filosofische en religieuze opvattingen van Huygens
lijkt me nauwkeurig en zorgvuldig, hoewel ik me afvraag of de held in dit opzicht
niet een tikje te zwaartillend wordt voorgesteld. Tenslotte voer hij in godsdienstige
zaken een nuchtere middenkoers zonder gezeur; zijn waardering voor zulke
uiteenlopende denkers als Bacon, Descartes en zijn eigen zoon Christiaan lijkt eerder
voort te komen uit de belangstelling van de intelligente dilettant met een neus voor
uitzonderlijk talent dan uit eigen filosofische diepgang. Anderzijds ben ik niet
helemaal overtuigd geraakt dat Huygens als politicus zo weinig eigen inbreng heeft
gehad als Hofman wil doen geloven.
Ondanks mijn geïrriteerdheid heb ik Hofmans boek geboeid gelezen. Voor een
deel komt dat doordat zijn tekortkomingen als schrijver meer de oppervlakte dan de
kern betreffen, voor een nog groter deel ligt het aan iets anders: de fascinerende
persoonlijkheid van Constantijn Huygens blijft door alle kieren schijnen van deze
onbeholpen hommage. Losse, door het boek verspreide gegevens houden de aandacht
vast en zetten aan het denken over die merkwaardige man, meer misschien dan
wanneer ze door een bedrevener auteur in het gareel waren gebracht van een
dwingender betoog.
Een voorbeeld. Hoe kwam Huygens de spitsvondige in zijn beste gedichten aan
die wonderlijke warmte in zijn toon? Hoe kwam de zwierige hoveling en man van
de wereld aan de woorden van ‘Mouring die de vrije schepen’, van ‘Of droom ik, en
is 't nacht, of is mijn Sterr' verdwenen’, van ‘Noch eens September’ of van ‘Wij
woelen sonder end’? Dat het te maken heeft met wat hij van huis uit had meegekregen,
blijkt uit fragmenten van brieven van zijn moeder. Of uit de brief van zijn vader, die
hij kreeg toen hij als jongmaatje bij het gezantschap te Londen, aan melancholie ten
prooi, ook nog eens getroffen was door het verlies van tweehonderd aan hem door
derden in bewaring gegeven goudstukken, en daarover in wanhoop naar huis had
geschreven. De oude heer reageerde onmiddellijk:
‘Lieve Broer, Ik kan haast niet zeggen hoe verbaasd ik heb gestaan van je brieven
vooral die aan je broer, niet om het feit op zichzelf, maar omdat je het je zo aantrekt,
iets waar een ander niet zoveel drukte om zou maken, en ik trouwens ook niet (...)
Waarom zit je er zo over in de put? (...) Het feit is niet waard dat je nobele geest er
een halve zucht om laten zou. Ik wil het verlies best uit mijn eigen middelen
vergoeden. Ik vraag je dus, nee ik draag je op, nee ik bezweer je er niet over in te
zitten, jezelf niet langer te kwellen (...) Ik verwacht bericht van je waarin je me voor
zeker laat weten dat je opgehouden bent zo zonder reden bedroefd te zijn. Adieu,
adieu, lieve Broer, adieu. Den Haag, in haast, 30 december 1622.’
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De brief is in het Frans, alleen dat ‘lieff Bruer’ is in het Nederlands. Nooit geweten
dat de gewoonte een jongere zoon in intieme familiekring Broertje te noemen, al zou
oud is.
■
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De ziekte van Kraus
De autobiografie van een bibliofiele miljonair
Die Saga von den kostbaren Büchern door H.P. Kraus Uitgever: SV
international Schweizer Verlaghaus, Zürich, 446 p., f60,Boudewijn Büch
Bibliofielen zijn zieke mensen. Om de een of andere duistere reden zijn het zonder
uitzondering mannen. Een voorbeeld van zo'n zieke man is André Dinar. Deze
publiceerde Fortune des livres. In dit boekje staat het hoofdstuk ‘Bibliophilie et
Bibliophiles’. Schrijver tracht in dit boekje een typologie te geven van de
onderscheidene soorten bibliofielen. En er zijn wat soorten! Volgens de auteur heb
je ‘de chique huisjasjesbibliofiel’, ‘de maniak’, ‘de goed ingelichte bibliofiel’ (die
een terreur betekent voor uitgevers, veilinghouders en andere bibliofielen), ‘de
gulzigaard’, ‘de koninklijke bibliofiel’ enzovoorts. Waartoe ik zelf behoor, weet ik
niet doch het boekje van Dinar bezit ik, ten eerste omdat ik het zou én moest hebben
en ten tweede omdat op het omslag als uitgever (‘Mercure de France, 1943’ staat en
op de titelpagina een andere uitgever (Editions Natal) met het jaartal 1939. Dat soort
zaken brengt mij in hoge staat van opwinding en ongetwijfeld ook mijn oudere
medelijder H.P. Kraus.
H.P. Kraus lijkt mij een treffend voorbeeld van alles. Hij is alle soorten bibliofielen
door elkaar. Hij is puissant rijk, hij heeft alles, hij kan alles krijgen en is
verschrikkelijk ziek. Kortom: een bibliofiel naar mijn hart. Toch zou Kraus dat
niemendalletje Fortune des livres met een neerbuigende glans over het gelaat in een
hoek werpen. Want Kraus koopt, verzamelt en verkoopt slechts topstukken.
Deze op 12 oktober 1907 geboren baby zou uitgroeien tot de grootste
boekkoper/-verkoper aller tijden. Zijn gedenkschriften verschenen in de Engelse taal
onder de titel A rare book saga te New York in 1978. Nu is er een Duitse editie: Die
Saga von den kostbaren Büchern. Tot mijn schande moet ik bekennen (ik ben blijkbaar
een operette-bibliofiel) dat ik eerst de Duitse editie las en daarna pas de Amerikaanse.
De Duitse editie is enigszins uitgebreider, van meer foto's voorzien en vooral meer
Kraus - dus Duitstalig. Het dramatische van de in 1939 naar Amerika gevluchte jood
(hij bracht daarvoor ruim een jaar door in Dachau en Buchenwald) is dat hij weliswaar
zegt dat hij Amerikaan is geworden, maar ondanks dat voortdurend in Europa verblijft,
koopt en verhandelt. Kort geschreven: Gutenberg was een Europeaan en kón geen
Noordamerikaanse Indiaan zijn.
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H.P. Kraus

Van krantenverkoper tot miljonair - dat genoegen heeft Kraus tweemaal mogen
smaken. In Wenen bezat hij een boekhandel annex antiquariaat; door het eerder
genoemde tijdsgewricht moest hij dat opgeven en werd opgesloten in een
concentratiekamp. Dat Kraus via Zweden naar Amerika kon uitwijken, vindt
ongetwijfeld zijn verklaring in zijn bekendheid met de ‘Reichsjugendführer’, Baldur
von Schirach. Op bladzijde 78 van zijn gedenkschriften schrijft Kraus die
verbazingwekkende regels: ‘Von Schirachs vrouw Henriette was een van onze beste
klanten en hield zich bezig met de opbouw van een belangrijke verzameling Duitse
literatuur van de vijftiende en zestiende eeuw. Zij was de dochter van Hitlers officiële
fotograaf Hoffmann (bij wie Eva Braun in dienst was, BB) en kon over genoeg geld
beschikken om zelfs zeer kostbare incunabelen te kunnen kopen. (...) Schirach zelf
was ook bibliofiel; hij verzamelde boeken over bijen.’
Het is het verhaal van Hitler die zo verschrikkelijk veel van honden en kinderen
hield. Doch de zojuist geschreven zin zou Kraus niet schrijven. Kraus is al weer
aangeland in Amerika. De berooide boekenfanaat kent slechts heroïek. Op 12 oktober
- op Columbus-Dag (de ontdekkingsreiziger ontdekte op die dag in 1492 Amerika;
bij toeval werd Kraus precies 415 jaar later geboren) - betrad de vluchteling het
Amerikaanse vasteland. Toevallig (?) had Kraus uit zijn bezit in Oostenrijk ‘een
exemplaar van de zeldzame brief van Columbus uit 1494 in de uitgave van Vernardus’
(blz. 95) kunnen meenemen. Hij kwam - bij toeval - enkele journalisten tegen die
hij dit gedenkwaardige feit vertelde en besloot op dezelfde avond van zijn aankomst
in het veilige Amerika een antiquariaat te openen in New York.

Toeval, geluk
Het zojuist geschetste is kenmerkend voor Kraus: toeval, geluk en bijkans extreme
vormen van een talent het noodlot te ontkomen. De lezer is geneigd Kraus' memoires
als ongeloofwaardig van zich af te werpen, alsof het een remake van Karl von
Münchhausen zou zijn. Niets is echter minder waar: Kraus leeft nog steeds, zijn
catalogi en bibliografieën zijn baanbrekend en tevens onbetaalbaar (de
aanbiedingscatalogi van Kraus hebben een waarde op zich). Kraus staat in een mooie
traditie: die van de antiquaar/bibliograaf. Hij laat met zekere regelmaat bibliografieën
verschijnen die hij samen met zijn wetenschappelijke staf samenstelt. Ook hier echter
komt de puissante rijkdom van Kraus om de hoek kijken. Schreef Vicomte de
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Spoelberch de Lovenjoul zijn Baudelaire-bibliografie in zijn eentje (in Les Lundis
d'un chercheur, Parijs 1894), Kraus blijkt, na lezing van zijn Saga, een hele staf
gepromoveerde heren in dienst te hebben.
Kraus' carrière in Amerika verliep voorspoedig. Hij trof een meisje met een rijke
vader die wel wat geld wilde fourneren. In hoofdstuk 15 verhaalt de antiquaar van
enkele ‘Misserfolgen’. In 1949 besloot hij de Dode Zee-rollen niet te kopen ‘omdat
ik met zulk materiaal onbekend was en geen idee had wat ze zouden kunnen
opbrengen’. Een Latijnse bijbeltekst uit de vijfde eeuw - een ongelooflijke handels-
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unicum - ging zijn neus voorbij omdat de paus lucht kreeg van de verkoop en de
tekst als ‘kerkelijk eigendom’ naar Rome liet transporteren. Kraus vindt een
manuscript met de handtekening van Willem de Veroveraar. Hij kan het kopen voor
de belachelijke prijs van achthonderd pond. Alles is in orde; totdat het British Museum
ontdekt dat ze nog geen handtekening van Willem de Veroveraar hebben... een
uitvoervergunning wordt derhalve niet afgegeven. Kraus schrijft dat hij in somberheid
vervalt maar het onvoorstelbare gebeurt: vier jaar later verkrijgt hij tóch een signatuur
van Willem de Veroveraar. Hij verkoopt haar door aan ‘de koning van de bibliofielen
van de twintigste eeuw: Dr. Martin Bodmer 1899-1970’.
Hoofdstuk 37 gaat over deze ‘verzamelaar par excellence’. Het is bijzonder aardig
en stelt de rijkdom van Kraus een beetje in een ander daglicht. Bodmer was nóg
rijker dan Kraus: ‘Bodmer wees nooit een aanbod tot koop af. Ook wanneer het
ongewoon was of eigenlijk niet thuishoorde in zijn verzameling.’ Bodmer schrok
nooit terug, ook niet wanneer iets twee miljoen gulden kostte. Bodmer liet 150.000
stukken na die hij aan de stad Genève schonk. De waarde van de
Martin-Bodmer-Stiftung is letterlijk onschatbaar. Het verhaal over Bodmer is niet
het enige over grote verzamelaars. Kraus kent namelijk alle verzamelaars; hij wacht
weken in bananenrepublieken in Zuid-Amerika om een verzamelaar te kunnen spreken
die wel iets wil verkopen. Hij legt de hand op (een gedeelte, uiteraard) van de
Rothschild-collectie en goochelt in zijn memoires voortdurend met bezitters van
Gutenberg-bijbels en eigenaren van Shakespeare-folianten. Men krijgt de idee dat
Kraus alles kan krijgen en zo is het ook: tegen een habbekrats koopt hij (samen met
‘de Hollandse handelaar Nijhoff’ alle doubletten van de bibliotheek van de Haarlemse
Teylerstichting op. Men heeft over deze onverstandige verkoop indertijd weinig
vernomen in Nederlandse kranten. Kraus heeft zich er inmiddels zeer door verrijkt.
Zowel door directe verkoop als door reprints. Want dat is nog een andere kant van
Kraus: zijn reprint-bedrijf. Kraus is de eerste die erachter-kwam dat het herdrukken
van zeldzame boeken en tijdschriften wel eens heel veel geld zou kunnen opbrengen.
Een zwak van de antiquaar is echter zijn sentimentele weekhartigheid. Hij schenkt
af en toe wat aan Amerikaanse bibliotheken en beschrijft zo'n schenking als een daad
van vaderlandslievendheid, terwijl de bedoelingen van Kraus duidelijk zijn: het
verwerven van een eredoctoraat. Zijn aankoop op 5 juli 1976 van ‘het duurste
manuscript aller tijden’ (ruim twee miljoen gulden, het haalde alle kranten) wordt
beschreven op een fondant-toon. De koper veinst dat de aandrang van zijn zoontje
de doorslag tot de koop werd! Het een na laatste hoofdstuk met de gruwelijke titel
‘Vielen Dank, Onkel Sam’, het schaamteloos afdrukken van krantestukjes als
‘Vespucci MS Given to U.S. Library (by H.P. Kraus)’ en dergelijke, maakt de
schrijver tot een ergerlijke ijdeltuit. De flaptekst: ‘In alle memoires ligt ijdelheid en
wat dat betreft zijn deze geen uitzondering’, maakt zo iets dubbel-irritant. Dat laatste
neemt niet weg dat deze Oostenrijkse intellectueel annex Amerikaanse geldmagnaat
het spannendste boek schreef over een uitermate saai onderwerp dat ik in jaren heb
gelezen. Saga is een schitterend voorbeeld van hoe een bibliofilicon moet zijn.
■
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Vogels van diverse pluimage
Hoe reageerde Nederland op Freud?
Freud en Nederland. De interpretatie en invloed van zijn ideeën door Ilse
Bulhof Uitgever: Ambo, f 49,75
Jan Fontijn
Er bestaat een hardnekkige mythe dat de psychoanalyse in de eerste tijd van haar
ontstaan op grote weerstanden stuitte. Freud zelf heeft zijn best gedaan om die mythe
in stand te houden. Toen hij tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn beroemde
‘Vorlesungen’ hield, raadde hij degene die zijn leven wilde wijden aan de
psychoanalyse, dit ten sterkste af. ‘Zoals de zaken nu staan,’ aldus Freud, ‘kan hij
er zeker van zijn dat een dergelijke beroepskeus hem tijdens zijn studiën aan de
universiteit vele moeilijkheden zal baren, en als hij als geneesheer in de praktijk
komt, zal hij ondervinden dat de maatschappij zijn streven niet begrijpt, dat ze hem
niet vertrouwt, hem vijandig is en dat ze al de boze geesten, die in haar binnenste op
de loer liggen, op hem zal loslaten.’
Ik heb de indruk dat Freud behoorlijk overdrijft. In ieder geval gaat de beeldvorming
van de arme psychoanalyticus belaagd door vijanden voor Nederland niet op. Over
de wijze waarop Freud in Nederland werd ontvangen, worden we uitstekend
geïnformeerd in de boeiende, informatieve en leesbare studie van de historica Ilse
Bulhof. Ze laat zien dat Freuds leer hier tot ongeveer 1920 vooral in medische kringen
bekend was en zonder al te veel weerstanden ook een plaats verwierf in de
universitaire wereld.
Omstreeks 1920 bereikte de populariteit van de psychoanalyse een hoogtepunt.
Niet alleen psychiaters en artsen lezen dan Freud, maar ook leken. Ik heb me verbaasd
over de bontheid van de Freud-receptie: wereldhervormers, schrijvers, schilders,
anarchisten, socialisten, pacifisten, spiritisten, hegelianen, bollandisten,
conservatieven, liberalen zij allen probeerden Freud voor hun karretje te spannen.
Iedereen kon wel iets van zijn gading vinden in Freuds theorieën. Dat de een op
grond van zijn leer meende de maatschappij te kunnen verbeteren en dat een ander
via Freud tot een somber cultuurpessimisme verviel en dat weer een ander hem
gebruikte in zijn strijd tegen oorlog en fascisme, zou, zo lijkt het, kunnen komen
door de veelomvattendheid van zijn ideeën en rijkdom ervan. Er is geen aspect van
de cultuur te noemen of Freud heeft er wel iets over geschreven.
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Freud

Verbieden
Maar dat zoveel mensen hem konden gebruiken voor hun doeleinden, kan natuurlijk
ook minder positief gewaardeerd worden. Je kan van Freuds leer geheel in navolging
van Popper zeggen dat deze te weinig verbiedt. Er is geen menselijk gedrag denkbaar
dat in strijd zou zijn met Freuds theorieën. Het begrippenapparaat en theoretisch
kader laat nog wel eens te wensen over. Voeg daarbij het enorme gebied dat hij
bestrijkt en je kunt je voorstellen dat Freud door vogels van diverse pluimage gebruikt
is. Ilse Bulhof erkent dat het, gezien de vele in zijn werk verborgen ambivalenties,
niet altijd gemakkelijk te begrijpen is wat hij eigenlijk heeft gezegd. Overigens is ze
zeer te spreken over Freud en ze steekt haar bewondering niet onder stoelen of banken.
Freud fascineert haar zo door het diepe meegevoel met het lijden van zijn patiënten,
door de toon van voorname resignatie, die uit zijn werk opklinkt, door zijn stijl en
door het ondogmatische karakter van Freuds denken. Ik denk dat zeker wat betreft
het laatste heel wat af te dingen is. Het is verder al te bekend hoe verbitterd hij kon
reageren op kritiek op zijn theorie.
Voor Ilse Bulhof is Freud zo uniek, omdat zijn psychoanalyse een geniaal
compromis is van twee elkaar tegengestelde onderstromen in de westerse cultuur,
de rationalistische onderstroom met een sterke nadruk op een niet aan de persoon
gebonden wijze van kennisverwerving en de romantische onderstroom, waarin de
persoonlijk doorleefde ervaring en intuïtie een grote rol spelen. Deze twee
onderstromen in het westerse denken zijn voor Bulhof een belangrijk middel om de
talloze reacties op Freud in Nederland te groeperen. Zo noemt ze Frederik van Eeden
en Van Renterghem, belangrijke pioniers in de Nederlandse psychiatrie, twee typische
vertegenwoordigers van de romantische richting. Terecht wijdt Bulhof nogal wat
aandacht aan hen. Van Eeden zeker is een boeiende persoonlijkheid, een vat vol
tegenstrijdigheden, soms vreselijk irritant en hypocriet, soms innemend en eerlijk,
soms inventief in zijn denken, soms hopeloos verstard. Voor Van Eeden was
wetenschap in de eerste plaats een mogelijkheid van zelfheiliging en onderzoek naar
occulte verschijnselen. Van de tekortkomingen van de positivistische wetenschap
was hij goed doordrongen. Zijn literair werk, Van de koele meren des doods onder
andere, is een demonstratie van die overtuiging.
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Krankzinnigheid
De seksueel gefrustreerde Van Eeden moest aanvankelijk niets weten van Freud, een
‘cynische, ploertige geest’, die zich absoluut niet bekommert om fijnere en hogere
gevoelens. Later is hij wat milder gestemd.
Het knappe van Bulhof is dat ze in staat is om in een beperkt aantal bladzijden
iemands wereldbeschouwing en wetenschapsopvatting onder woorden te brengen
en de wijze waarop hij op Freuds ideeën reageert. Het tweede deel van haar studie
is daar een goed voorbeeld van. Daarin beschrijft ze hoe drie vooraanstaande
psychiaters, de liberaal Jelgersma, de protestant Bouman en de begaafde en
excentrieke August Stärcke, Freud verwerken. Vooral het hoofdstuk over de laatste
is een boeiend portret geworden van een man voor wie Freud in de eerste plaats een
ontmaskeraar was van de huichelachtigheid van de zogenaamde beschaafde
maatschappij. Stärcke was uitermate pessimistisch over de vooruitgang; de
psychoanalyse zou
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de maatschappij enigszins kunnen genezen. Revolutionair waren zijn opvattingen
over krankzinnigheid. Jaren voor Laing, Foucault en Foudraine poneert Stärcke de
stelling dat krankzinnigheid een etiket is dat normalen een groep mensen opplakken.
De krankzinnige staat volgens hem buiten het bereik van het normale woordverkeer
en verstoort zodoende het naïeve vertrouwen in de macht van het woord. De
krankzinnige boezemt angst in omdat de normale mens open en bloot geconfronteerd
wordt met de angstwekkende kracht van het onbewuste. Origineel is ook Stärckes
poging om via de analyse van het gedrag van mieren tot nieuwe inzichten te komen
van het sociale gedrag van mensen. In de kelder van zijn ambtswoning had hij een
mierenkolonie, die hij dagelijks observeerde.

Ter Braak
Op 5 mei 1936 schreef Ter Braak in Het Vaderland een artikel ‘Freud en zijn invloed’.
Evenals in het hoofdstuk in Politicus zonder partij over Freud gaat hij ook dit keer
tekeer tegen het ‘freudisme’, een goedkope interpretatie van de leer van Freud die
tot uiting komt door de modieuze wijze waarmee mensen met termen uit de
psychoanalyse goochelen en elkaar daarmee om de oren slaan. Zo'n opmerking van
Ter Braak is veelzeggend; het geeft aan dat de psychoanalyse doorgedrongen is tot
een breed publiek en gemeengoed is geworden. Die grotere populariteit begint al op
het einde van de Eerste Wereldoorlog, wanneer een aantal werken van Freud vertaald
worden en wanneer de schrijver Nico van Suchtelen zijn bestseller Uit de diepten
der ziel (1917) publiceert, waarin de psychoanalyse voor leken wordt vertaald. Het
jaar 1917 is ook in een ander opzicht belangrijk omdat toen de Nederlandse
Vereniging voor psychoanalyse werd opgericht. Jammer genoeg behandelt Bulhof
vrij beknopt de geschiedenis van deze vereniging. Wel geeft ze aan dat het vroegere
elan van haar leden in de loop der jaren verdwijnt en dat er een verburgerlijking van
de psychoanalyse optreedt. Van een bijeenkomst van psychoanalytici, waarop een
film werd vertoond, geeft Ter Braak een amusant verslag in Politicus zonder partij;
het banale ‘freudisme’ tiert daar welig. Deze verwerking van Freud stelt hij tegenover
die van schrijvers als Thomas Mann en Vestdijk, die geen epigoon zijn maar op
intelligente en kritische wijze Freud lezen en verwerken. Volgens Ter Braak is de
voornaamste invloed van Freud niet vast te leggen; de zelfstandige persoonlijkheden
hebben geen behoefte met hun kennis van Freud te koop te lopen maar hebben haar
verwerkt en opgenomen in hun wereldbeschouwing. Die constatering van Ter Braak
lijkt me juist. Ik denk dat die opmerking tevens de grenzen aangeeft van Bulhofs
studie, die immers alleen hen die expliciete uitspraken doen over Freud opneemt.

Ter Braak stond ambivalent ten opzichte van Freud. Bulhof suggereert iets te veel
dat hij Freud afwees. Weliswaar wees hij Freuds heilig geloof in wetenschap af en
diens overtuiging over wat gezond en ongezond was, maar hij erkende Freuds
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genialiteit. En dat laatste zegt toch wel iets! Bij de dood van Freud spreekt Ter Braak
zijn grote bewondering uit over Freud.
Het deel van Bulhofs studie dat over de invloed van Freud op de schrijvers in de
jaren dertig handelt, is niet het beste deel. De door psychiaters veel gelezen roman
van Maurits Dekker Waarom ik niet krankzinnig ben... vergeet ze en Vestdijk, de
psycholoog bij uitstek, komt er wat bekaaid af.
Het interessante van Bulhofs studie is dat deze zich op de grens beweegt van
ideeëngeschiedenis, sociale geschiedenis en wetenschapsgeschiedenis. Ze laat
overtuigend zien hoe de Freud-receptie op een bepaald moment sterk afhangt van
de stand van wetenschap en persoonlijke, sociale en culturele factoren. Er is op het
gebied van deze receptie nog heel wat te doen. Het zou bij voorbeeld nuttig zijn om
de receptie van Freud in Nederland te vergelijken met andere landen. Wie ging voor
de oorlog in analyse en wat waren de symptomen van de patiënt? Is uit niet-publieke
bronnen, bij voorbeeld uit dagboeken, correspondenties of interviews geen
belangwekkende informatie te halen? Freud en Nederland lijkt me een goede basis
om op voort te bouwen.
■
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Het favoriete personage
Miaula door Judith Herzberg
Favoriet betekent lievelings en lievelings hoort bij de kindertijd. Wat is je
lievelingspop lievelingsliedje lievelingstrui. Wat vindt je viezer pies of poep en wat
vind je enger verdrinken of verbranden. Wie vind je liever je vader of je moeder en
wat is je lievelingskleur. Vandaar dat me alleen personages uit niet zelf gelezen,
maar voorgelezen boeken invallen, gehoorde boeken met plaatjes.
‘Klein Jantje (bijvoorbeeld) kwam in modderland waar zich geen kind gewassen
had. Foei! riep hij uit en in de nacht heeft hij een heel goed plan bedacht.’ Dit kan
in m'n geheugen sinds m'n ± vijfde jaar wel wat verbasterd zijn, en ik zou er wat
voor geven dat boek weer eens echt in handen te hebben, zodat ik eindelijk waar kon
laten worden wat al die jaren niet weg wilde: ‘Als hen hun moeder eten gaf/dan likten
zij de bordjes af. Als kleine varkens aten zij/het plaatje toont het aan hierbij.’ Zo
raakt er veel opwindends en moois opeens weg.
Een ander boek dat in m'n hoofd bleef hangen was Miaula en de Tweelingen,
bewerkt door Nienke van Hichtum met tekeningen van Susan B. Pearse. Klein Jantje
was wel een held, maar vooral op het gebied van de hygiëne, iets wat de fantasie
prikkelde, maar Miaula was een echte heldin in het groot. Zij redt de hele familie uit
een brandend huis. Maar ook is ze een tijd spoorloos verdwenen. Voor ze weer
terugkomt en de tweelingen zeggen ‘Tijt, Miaula is terug en ze heeft een heleboel
teine tindertjes meegebracht’, is ze echt weg. Tenminste dat dachten we. We dachten
dat ze nooit meer terug zou komen. De tweelingen waren helemaal mager en bleek
van een hele week huilen. De moeder zei dat ze wel een nieuwe poes zou gaan kopen.
Dat was het eerste voorbeeld van de domheid van grote mensen en één van de ergste.
Ik kan niet nagaan of door de reeks verliezen de onzinnigheid van die
vervangings-oplossing zo in m'n geheugen gegrift is, of dat er een soort voorgevoel,
toen al, ontstond. ‘Ik wil geen nieuwe poes’, met dat antwoord viel ik samen. Het
bestond uit trouw, verdriet en een grote wanhoop vanwege het onbegrip.
Nee geen voorgevoel, geen hindsight ook, wat een onzin. Een heel goed boek dat
het gevoel van een vierjarige, voor een andere vierjarige verwoordde.
Veel later gaf een lievelingsvriendin me haar eigen oude exemplaar van Miaula
en de Tweelingen. Bij boeken kan dat, vervangen. Hoewel een nieuwe uitgave nooit
dat effect had gehad.

Stein door Toon Tellegen
Op een ochtend, in het binnenland van Celebes, in de tweede helft van de negentiende
eeuw, rijdt een man door de wildernis. Hij is koopman, avonturier, veteraan van
revoluties, adviseur van de sultan en verzamelaar van torren en vlinders.
Hij is ontboden naar de residentie van de sultan. Plotseling wordt van vier kanten
op hem geschoten. Wat een ongeduld, denkt hij, als zij nog tien seconden hadden
gewacht... Hij laat zich langs de flank van het paard vallen, alsof hij getroffen is,
hangt in de teugels en ziet tussen de manen door vier mannen voorzichtig naderbij
komen, geweren in de aanslag.
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Met zijn rechterhand richt hij, heel langzaam, langs de nek van het paard, zijn
revolver op hen. Maar dan begint hij plotseling hevig te beven. Zijn hart bonst in
zijn keel. Uit zijn ooghoeken ziet hij, vlak naast zich, op een struik, in het zonlicht,
een vlinder. Is dit mogelijk? denkt hij. Hij ziet de vlinder waarvan hij heeft gedroomd,
en vaker nog heeft wakker gelegen, de grote bronskleurige vlinder met de saffraangele
stippen, waarvan slechts één exemplaar ooit is gevangen, en waarover hij zo vaak
met zijn leermeester in de entomologie heeft gesproken.
En terwijl hij met zijn rechterhand de vier mannen neerschiet vangt hij met zijn
linkerhand, in zijn vilten hoed, de vlinder. ‘On that day I had nothing to desire,’
vertelt hij later.
Zo herinnerde ik mij Stein, uit Lord Jim van Joseph Conrad. Nu ik het boek
opnieuw lees zie ik dat de Stein van Conrad eerst drie mannen neerlegt en vier anderen
op de vlucht jaagt, en dan pas de schaduw van de vlinder over het voorhoofd van
één van hen, die nog een stuiptrekking maakt, ziet glijden.
De Stein in mijn herinnering is mijn favoriete personage. Het boek om hem heen
is vervaagd en zijn beschrijving door Conrad klopt niet meer. Hij rijdt door een
eigenaardig binnenland, laat anderen achter zich - Molina, Flem Snopes en zijn neef
Mink, de Consul, Julia Martin, Isaak Babel, Johan Nagel en de duivel op de divan
van Ivan Karamazov. In het struikgewas wachten zijn vijanden, hij rijdt hen argeloos
tegemoet. Een vlinder zit op een tak, tussen donkerrode bloemen, in het zonlicht, en
laat zich maar op één nog onbekend moment beschrijven.

Bedelmeisje door Jan Siebelink
Ik hou van je, Thérèse Desqueroux. Om je prachtige voorhoofd natuurlijk en om je
iets te grote handen. Om je wanhopige strijd tegen de verstikkende sfeer van dorp
en familie. Ik hou vooral van je droeve, peinzende, boosaardige blik. Ze zeggen dat
je een onbegrijpelijk monster bent. Immers, je hebt je niet aan de obsessionele
verloking weten te onttrekken: Je bevrijden door een onberispelijke moord op Bernard,
je echtgenoot. Ik begrijp je, Thérèse... Je krijgt je vrijheid. Je weet alleen niet wat je
er mee aan moet. In de laatste zin van het boek laat de schrijver je alleen achter, op
dat trottoir in Parijs... Ik heb je nooit durven aanspreken. Je bent zo ontoegankelijk,
zo onbereikbaar, zo klassiek.
Bedankt, François Mauriac.
Nee, dan Adrienne Mesurat. Zij is mijn vriendin. Met haar ben ik heel
vertrouwelijk. Net als Thérèse woont zij in een klein provincieplaatsje. Ook hier
monotonie, grenzeloze verveling, tirannieke familie. Op een dag passeert dokter
Maurecourt haar in zijn rijtuig. Een nieuwsgierige blik van de dokter, een oudachtige
man met slechte tint. Een doordringende blik van Adrienne. Meer niet.
Allesomverwerpende ontmoeting. Ze vat een grote passie voor hem op en in haar
verbeelding krijgt de dokter de allure van een man van ‘elders’. (Wat ken ik dat goed!
Het kleine dat kolossaal wordt...) De blik van de dokter wordt een obsessie voor
Adrienne en tast tenslotte haar verstand aan. Het einde van dat alles is moord en
gekte.
Bedankt, Julien Green.
Echt verliefd ben ik op het bedelmeisje. Ze is arm, heeft geen naam en scharrelt
haar kost op aan de poorten van paleizen. De koning merkt haar op, toont haar zijn
rijkdom en zijn liefde en zet haar op zijn troon. Het meisje weet niet wat haar
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overkomt. Een koning geknield aan haar voeten. Verbazing ligt op haar gezicht te
lezen. De verbazing houdt angst en onrust in. Angst en onrust om verlies van
onafhankelijkheid. Ze ontdoet zich van de koning en breekt uit... In de middeleeuwen
kende iedereen haar. Daarna is ze lange tijd vergeten.
Bedankt, Swinburne, Tennyson, Gracq, Burne-Jones en vooral J.C. Bloem, die
zijn gedicht ‘Koning Cophetua en het bedelmeisje’ zo eindigt:
In mist en morgenkilte
Sloop ik het zijpoortje uit.
Er woei een frisse zilte
Er werd een vogel luid,
Er lag een wijde zegen
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Van vrijheid langs de wegen.
Ik ging de winden tegen
Als een verwachte bruid.

Wonderlijk, mijn favoriete personages zijn vrouwen. Ze komen allen van buiten de
grote stad en hebben zich een plaats veroverd aan gindse zijde van milieu, klasse,
moraal. Ontheemd, ongebonden, onverantwoordelijk. Dat spreekt mij kennelijk aan.

De Generaalse door Dirkje Kuik
Het was een generaalsdochter - hoe kan ik het anders schrijven - die zo tegen mijn
tiende jaar mijn kinderziel bezette.
Ze kwam regelrecht uit zes in zwaar karton gebonden deeltjes aanlopen en drukte
haar stempeltje op mijn linkerbovenarm, waar vrouwen, geboren voor 1929 het
merkteken van de koepok dragen.
Natuurlijk waren er wel meer literaire helden en heldinnen die ik bewonderde op
deze leeftijd, want ik las me stuk, maar ze bleven toch meer steken in het plaatje, ik
aapte ze soms na, maar van identificatie was geen sprake.
De generaalsdochter echter, ik schreef het reeds, drukte haar stempeltje op mij,
zij kreeg er deel aan dat ik uitgroeide tot een romantisch, onbetrouwbaar, humeurig
trots oud wijf, een dwaallichtje, een afgescheiden vrouw.
Wie was de schepper van mijn onvergetelijke Oost-Pruisische? Ze werd in 1913
ontworpen door de schrijver Walter Bloem. Wat zij aan schoonheid kreeg, miste de
auteur geheel. Een jaar of wat geleden kwam ik een foto van hem tegen in een oude
letterkunde-geschiedenis: ‘Das goldene Buch der Literatur’. Het bleek een aardslelijke
Wilhelmiaanse blaaspoep te zijn met puilogen, egelhaar, een poging tot een keizerlijke
puntsnor. Het prototype van de onderdaan.
Hij was het die de zes rammelende deeltjes oorlogsgeschiedenis 1870/71 schreef,
doorspekt van Duitse bloed-en-bodem eer, waarin mijn heldin toch zo fraai figureerde.
Zes delen, twee onder de titel ‘Het ijzeren jaar’, twee ‘Volk tegen volk’ genoemd,
en twee die de naam ‘Smeden der toekomst’ op het kaft droegen: Nederlandse uitgave,
‘De Haan's groene boeken’. Ze waren inderdaad mosgroen de kaften.

De Generaalse
Tekening: Dirkje Kuik

Het zesdelige drama begint in de badplaats Ems ten tijde van de beruchte Emser
depêche. Wie niet weet wat de depêche te betekenen heeft moet de geschiedenis van
de Frans-Duitse oorlog er nog maar eens op nalezen, ik ken de bloederige historie
uit mijn hoofd.
Iedereen is aanwezig: Vorst Bismarck, de Pruissische koning, de Franse gezant
Benedetti; maar ook een oude cavallerie-generaal à la Bücher, met zijn beeldschone
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jonge dochter; en haar neef luitenant George von Barkonow, hoe Baltisch, aan wie
mijn heldin beloofd was.
In het gevolg van de Franse gezant bevindt zich nog graaf de Perçeval, militair
attaché, galant officier, een vrouwenjager bij uitnemendheid.
Ondanks de naderende oorlog vergeet de generaalsdochter haar neef en wordt
smoorverliefd op de Perçeval; ze valt voor zijn verleidingskunsten 's avonds achter
een rozenhaag.
Het moest iets geweldigs zijn, begreep ik toen ik deze passage las, heerlijk verleid
worden achter een rozenhaag bij avond, weerloos in de armen van een onstuimige
Franse graaf, jawel al op mijn tiende jaar deugde ik niet.
Mijn moeder was trouwens ook dol op de passage.
Ik wil nu kort zijn.
De generaalsdochter bekent haar liefde voor de Perçeval aan haar vader. Hij slaat
haar in het gezicht, noemt haar een hoer en verstoot haar.
Neef von Barkonow vergeeft haar in stilte en blijft hopen. De Oorlog breekt uit,
iedereen vertrekt haastig naar het front, mijn heldin als verpleegster in een veldlazaret.
Tijdens het beleg van Straatsburg ontmoet ze de Perçeval opnieuw: hij wordt zwaar
gewond haar lazaret binnen gedragen. Voor hij de kraaienmars blaast trouwen ze in
het geheim. Dan volgen er vier delen krijgsgeschiedenis, hoogst spannend beschreven.
In het laatste deel, het behandelt o.a. de veldslagen aan de Loire, wordt Von Barkonow
eveneens oorlogsslachtoffer. Ook hij komt in haar veldhospitaal terecht.
Stervend vraagt hij haar ten huwelijk. Ze belooft hem eeuwige trouw en hij verlaat
de wereld in haar armen, een glimlach om de lippen. De emoties van deze
generaalsdochter, haar onzinnige romantische waarheid, schoonheid, haar koppigheid,
ik heb ze nooit vergeten, ze werden me een klein maar lichtend voorbeeld. Waarin
schuilt de grootheid van een vrouw: ze kan verleid worden door een Franse graaf en
zelfs geluk schenken met een leugen!

Solvejg door Kees Stip
Dat Peer Gynt een goeie jongen is gelooft alleen zijn oude moeder Aase. En zelfs
haar maakt hij het moeilijk door bij de eerste de beste bruiloft de bruid te roven.
Maar het goed is dan al geschiedt: hij heeft Solvejg ontmoet. Haar kerkboek en haar
schortje maken hem rein. Niet voor lang, want na het verstoten van de bruid roert
hij zich al weer tussen de trollen en de troelen. Even dreigt een ontijdig gelukkig
einde als Solvejg haar hut in het bos klaar heeft, maar de spoken van een rijk verleden
drijven Peer naar een nog rijkere toekomst. Als voormalig slavenhandelaar zien we
hem op middelbare leeftijd omstuwd door andere profiteurs langs de kusten van
Afrika dwalen, gereed om overal waar strijd is de winnende zijde met zijn geld te
steunen. Zo hoopt hij keizer te worden. Maar als zijn plannen mislukken en zijn
aardse toekomst achter hem ligt begint hij aan een andere te denken. Het is waar,
zijn eigen slaven heeft hij mooi vetgemest, en zijn export van afgodsbeelden heeft
hij geneutraliseerd door als tegengif priesters te sturen, of omgekeerd. Honderd jaar
hel wil hij als boete wel uitzitten. Maar de duivel maakt hem duidelijk dat je daarvoor
echt slecht moet zijn. Dan maar hemelwaarts, maar lieve hemel, daar is de
knopengieter al, die zijn slappe ziel zal omsmelten, tenzij hij kan bewijzen ooit ergens
zichzelf te zijn geweest. Die plaats is niet ver af: het is het hart van Solvejg, die als
vanouds uit haar hut komt met haar kerkboek, en de stok die zij draagt is werkelijk
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alleen om op te steunen. Goed of slecht, mijn Peer! Op dat moment is het niet Peer,
maar ben ik het die op zijn knieën valt en mijn vreugdetranen afdroog aan de smartlap
van haar schortje. Goed of gek, mijn Solvejg.

Settembrini door Alfred Kossmann
Settembrini. Toen ik op m'n twintigste voor het eerst Der Zauberberg las, zag ik hem
komen aanwandelen, een sierlijke, donkere, slecht geklede meneer en ‘mit gekreuzten
Füssen, auf seinen Stock gestützt, in anmutiger Haltung’ bleef hij voor Hans Castrop
staan, en voor mij. De ‘draaiorgelman’, Italiaans van elegantie en welsprekendheid
en hoogdravendheid, de politiserende humanist, de profeet van vooruitgang, de
onvermoeibare paedagoog, de tragi-komische idealist. Een man van mooie
redeneringen in mooie woorden. Een dwaas, maar zo integer en zo charmant.
In de veertig jaar sindsdien heb ik mijn sympathie voor hem niet verloochend. Het
deed me genoegen om te lezen dat Thomas Mann hem bedoeld had als caricatuur
van zijn broer Heinrich, de Zivilisationsliterat met wie hij erbarmelijk ruzie had. Uit
broederhaat een zo autonoom romanpersonage creëren!
Mr Sammler (van Mr Sammler's Planet). Zo'n vijfendertig jaar nadat ik met
Settembrini had kennis gemaakt kruiste ik de weg van Saul Bellows mopperaar. ‘I
regret it when things become so stupid, that's true.’ In de wereld, in New York, in
de familie van Mr Sammler is waanzin aan de macht. De oude halfblinde literaat
ziet, oordeelt, veroordeelt en blijft een man van redelijk humanisme, zelfs van liefde
en geloof. Een heel wat ervarener man dan Settembrini. Nadat hij een roman lang
mij had beziggehouden ging ik door zijn ogen kijken. De wereld zag er anders uit,
veel gekker nog, maar amusanter.
Literaten die twee. Laat ik sluiten met collegiale sympathie voor Phernázes, in het
gedicht Darius van K.P. Kaváfis tot leven gebracht. Een klungelige dichter, neem
ik aan, met een berispelijk karakter. Maar in gevaarlijke omstandigheden ervaart hij
dat de dichterlijke fantasie blijft gaan en keren.
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Ontsnappen uit de wereld
Voor Bruce Chatwin is het platteland de weg naar de hemel
On the Black Hill door Bruce Chatwin Uitgever: Jonathan Cape, 249 p.,
f39,40 Importeur: Keesing
Anthony Paul
Met zijn derde boek bevestigt Bruce Chatwin zijn reputatie van verrassend schrijver
die niet onder één noemer valt te vangen. Zijn eerste, In Patagonia, was een
verfrissend origineel reisboek; laconiek, spits, vol wetenswaardigheden, anekdotes
en waarnemingen. Zijn tweede, The Viceroy of Ouidah, was een heerlijk decadente
visie op een tot op het bot exotisch Afrika, een mengeling van geschiedenis,
reisbelevenissen en fictie. In On the Black Hill richt Chatwin zijn scherpe oog en
gevoelige neus voor kleurrijke details op een eigenaardig hoekje van het Verenigd
Koninkrijk, het heuvelachtige boerengraafschap Radnor op de grens van Wales en
Engeland, en het leven van tweelingbroers die daar een boerderij hebben.
Chatwin schrijft altijd vanuit kenmerkende, waarneembare details, die hij naast elkaar,
meestal in korte zinnen en alinea's, in een mozaïekvorm legt. Zo zien we nu, in plaats
van ara's en papaja's, het rijke mengsel van fetisjisme en Braziliaans katholicisme,
en de ‘vague smell of guavas and stale urine’ van de Slavenkust, vossen en kraaien,
methodisme, het woeste Welse weer en een overvolle boerenkeuken met ‘a pair of
Staffordshire spaniels, five brass candlesticks, a ship-in-a-bottle and a tea caddy
painted with a Chinese lady (...) A flitch of bacon was rammed into a rack in the
rafters.’ Iedereen kan het vreemde en magische ervaren zonder naar het ‘uiteinde
van de aarde’ te hoeven gaan: de ontsnappingsroute is er voor wie hem weet te vinden.
Ontsnappen is het juiste woord. Het is een roman (of liever, romance) over
ontsnappen, over de wereld uit de weg gaan. De levensgeschiedenis van Benjamin
en Lewis Jones is in de eerste plaats een studie in ‘tweelingschap’, een gegeven dat
als een op zich interessant verschijnsel wordt behandeld; daarnaast vertelt ze over
de bedeesdheid waarmee de tweeling in het leven staat, over hun naïeve maar
schrandere angst voor alles wat buiten hun terrein ligt, over de manier waarop ze al
het avontuurlijke en de gevaren van onafhankelijkheid opofferen aan het pure van
hun verbonden zielen, of ziel.

Bruce Chatwin, tekening David Levine
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Tweelingschap
Als ze nog klein zijn, merken ze dat Lewis, de sterkste van de twee, de pijn voelt als
Benjamin door een wesp wordt gestoken. Ze zijn jaloers op hun jongere zusje en
weten haar uit hun leven te bannen. Zelfs hun poppen mogen niet tussen hen beiden
komen, die offeren ze liever aan water en vuur. Op hun oude dag leven ze voor de
nagedachtenis aan hun moeder en slapen samen in haar bed. Ze verdelen alle
huishoudelijke klusjes instinctief en ruziën zonder een woord te hoeven zeggen. De
virielere Lewis doet enkele mislukte pogingen seksueel onafhankelijk te worden,
maar van harte gaat het niet en hij keert dan ook terug naar het moederlijk bed en
zijn vrouwelijke wederhelft Benjamin.
Tegen het eind van het boek stappen de broers voor het eerst van hun leven in een
vliegtuig - een cadeautje voor hun tachtigste verjaardag. Lewis, die altijd al gek op
vliegtuigen was (en knipsels over vliegrampen verzamelt) mag tien minuten achter
de knuppel zitten en ‘all the frustrations of his cramped and frugal life now counted
for nothing, because for ten magnificent minutes he had done what he wanted to do’.
Chatwin beschrijft dit hoogtepunt virtuoos, maar ik moet toegeven dat ik het niet
overtuigend vind. Hoe moeten we die vlucht zien? Maken tien minuten extase de
frustraties van een heel leven goed? Of moeten we deze laatste vlucht als metafoor
van hun hele leven zien, en als een fantasiebeeld van de hemel? Hoe dan ook, ik
geloof er niet in en ik vermoed dat Chatwin er ook niet in gelooft, al doet hij zijn
best om zich zelf te overtuigen. Het is een verdacht teken als een schrijver met zo'n
taalbeheersing naar een jongensboeken-cliché als ‘ten magnificent minutes’ moet
grijpen.
On the Black Hill is tot dusver Chatwins meest openlijk romantische boek. De
boerderij van de broers geeft hij de naam The Vision; hun moeder heet Mary; een
goedhartige hippie Theo. The Vision dankt zijn naam aan een bovennatuurlijke
verschijning: ‘In 1737 an ailing girl called Alice Morgan saw the Virgin hovering
over a patch of rhubarb, and ran back to the kitchen, cured.’ Er doen nog steeds
vage geruchten de ronde over begraven reuzen, en iemands grootvader heeft er zelfs
elfjes gezien. Sommige mensen uit de omgeving zijn halve heiligen, dwazen die een
tik hebben gekregen van het machtige numen.
Bruce Chatwin schrijft opzettelijk en uitdagend ouderwets, en dat is een belangrijk
element van zijn originaliteit. Hij schuwt al wat modieus, modern of grootsteeds is
en durft een zin aan als ‘Them do say as she's a witch’, of deze twee korte alinea's:
‘She gave a strangled cry and rushed into the night.’
‘That was the summer when the hay rotted and the sheep went unshorn.’

Piasserig melodrama

Met andere woorden, Chatwin schrijft alsof de moderne roman niet bestaat. Die
aanpak geeft hem aan de ene kant toegang tot de laag fabels en romantiek die
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ongetwijfeld onder de roman schuilgaat, maar het brengt hem helaas ook vrij vaak
tot onbedoelde absurditeiten en clichés. Patagonia en Dahomey brachten hun eigen
rijke retoriek, maar het zoeken naar romantiek
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dichter bij huis, levert soms slechts een herkenbaar soort piasserig melodrama op.
Ook de overdaad aan aanwijzingen die de lezer moet duidelijk maken wat het boek
betekent, is ouderwets. In het huis van de tweeling kijk je vanuit het ene raam op
Engeland en vanuit het andere op de Welse heuvels, en ‘The border of Radnor and
Hereford was said to run right through the middle of the staircase’. In de door de
prent ‘Het Brede en het Smalle Pad’ - die ze van dominee Gomer Davies hebben
gekregen - gevoede fantasie van Benjamin was ‘the road to Hell (...) the road to
England, whereas the road to Heaven led to the Radnor Hills.’ Een standpunt dat
Chatwin schijnt te delen. De Engelse landadel en de middle-class indringers uit de
Engelse steden zijn de boeven van zijn verhaal. De Eerste Wereldoorlog is de grote
uitvinding van de adel en de Engelsen. Tot de sterkste scènes van het boek behoren
die waarin de tweeling om hun pacifisme gemarteld en vervolgd worden. De Tweede
Wereldoorlog daarentegen ‘washed over them without disturbing their solitude’:
deze keer hebben de broers, door de herinnering aan hun pas overleden moeder
verenigd, niets meer te maken met die nare droom, geschiedenis.
Het Radnor van Chatwin is mythisch en magisch, maar bepaald geen hof van Eden.
Aan moord en natuurrampen is er geen gebrek. De personages lijken, evenals het
voortijlende lyrische verhaal, aan de seizoenen en de natuur te zijn overgeleverd: ze
bevriezen, sterven van de honger of takelen af. Meg, de buurvrouw van de tweeling,
is nog onzakelijker dan zij. De broers weigeren hun dieren te slachten; zij laat de
drek in de stal ophopen tot er een laag van anderhalve meter ligt. De goeiige hippie
Theo helpt haar de zaak uit te mesten en verdwijnt dan weer. Chatwins Radnor is de
hemel niet, slechts de weg die tot de hemel leidt. In zijn sprookje overleeft het
natuurlijke leven zelfs bedreigingen van buiten af als de rekrutering, de
belastinginspecteur, een geslepen antiekhandelaar en een gin-drinkende vamp met
vuurrode lippen die alleen in het verhaal opduikt om Lewis zijn long-preserv'd
virginity te ontnemen, een gebeurtenis die zo laat komt dat het voor alle betrokkenen
een anticlimax wordt.

Magie en kracht
De werkelijke magie en kracht van het boek ligt, als altijd, in Chatwins lyrische visie
op de zinlijke wereld. Zijn proza zweeft vaak op het randje van overrijp: ‘She watched
a kestrel quivering under a curdled sky.’ Huizen en meubilair worden als onderdeel
van de welvoorziene natuur gretig beschreven: ‘On one wall of the drawing-room
hung a moth-eaten tapestry, of Tobit; on another, a vast canvas of Noah's Ark and
Mount Ararat, its treacly surface bubbling with welts of bitumen (...) Potted
pelargoniums shed their yellowing leaves over the piles of pamphlets and Country
Lifes (...) demijnohns of home-made wine were busy fermenting under the console,
while, dotted here and there over the carpet, were the urine stains of generations of
incontinent pugs.’
Als je zo'n woordenfeest krijgt aangeboden, is het misschien ondankbaar om te
klagen. Maar ik verzet me tegen de boodschap van Chatwin dat, aangezien het leven
een zoeken naar de eeuwige waarheid is, het ware leven op het platteland kan worden
gevonden, en dat men, door de wereld en de helse, onechte stad de rug toe te keren,
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grote kans heeft de juiste weg te vinden. Een ander tilt daar misschien niet zo zwaar
aan; wellicht vind ik omdat ik te lang in de stad, ver van de heuvels waar ik geboren
ben, heb gewoond, deze kijk op het leven ongeloofwaardig en sentimenteel.
■
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Het beste, mooiste en nieuwste
Een biografie over de oprichter van Vogue, Condé Nast
The Man Who Was Vogue The Life and Times of Condé Nast door
Caroline Seebohm Uitgever: Weidenfeld & Nicolson, 390 p., f67,40
Lodewijk Brunt
Bij het schrijven van The Great Gatsby zou Scott Fitzgerald wel eens inspiratie geput
kunnen hebben uit de enkele keer dat hij bij de uitgeversgigant Condé Nast te gast
is geweest. Diens feesten waren in de jaren twintig en dertig beroemd bij de beau
monde van de Amerikaanse Oostkust. Ze werden minstens twee keer per maand
gehouden in het dertig kamers tellende appartement van Nast aan de Park Avenue
te New York. Iedereen die iets betekende, kwam daar, en als je er geweest was,
betekende je iets. ‘De feesten van Condé Nast,’ zo heeft Scott Fitzgerald ooit
opgemerkt, ‘konden wedijveren met de fabelachtige bals die in het laatste decennium
van de vorige eeuw werden gehouden.’

Foto van Edward Steichen, Vogue, juni 1925

Net als Jay Gatsby hield de gastheer zich het liefst afzijdig van het feestgedruis.
Hij zat in een ander deel van zijn huis te kaarten of liep wat verloren rond,
controlerend of alles naar wens geregeld was. Hij voelde zich in grote gezelschappen
slecht op zijn gemak; het kostte hem de grootste moeite om namen te onthouden,
zelfs van mensen die hij goed kende. Hij had een vertrouweling in de buurt die hem
moest souffleren als hij zijn gasten begroette. Wél hield hij een nauwkeurige
boekhouding bij van iedere gelegenheid: het aantal genodigden, het percentage
afzeggingen en de vermoedeljke redenen daarvoor, het menu, de geconsumeerde
dranken, de rekeningen van de leveranciers en het bedienend personeel, de tafelwijnen,
sigaren, bloemen en uitnodigingen. Alles uitgerekend in totaal en per persoon.
Zijn gasten zelf waren ondergebracht in een uitvoerig documentatiesysteem. Groep
A bestond uit de ‘welgestelden’, groep B uit ‘artiesten en kunstenaars’ en groep C
uit ‘beroemdheden’; daarnaast werden rubrieken bijgehouden als ‘vreemdeling’,
‘ongehuwd’ en ‘echtparen’. Met grote zorgvuldigheid werd ervoor gezorgd dat het
systeem up to date bleef: is meneer Du Pont nog steeds getrouwd? Wie is de nieuwe
dame van Gary Grant? Kan Esther Williams wel worden gevraagd? Een secretaresse
die hier de verantwoordelijkheid voor droeg, zei: ‘Ik wist alles. Over komende
echtscheidingen had ik al eerder gehoord dan het echtpaar zelf.’

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

Condé Nast in het midden van de jaren twintig

Condé Nast was een professioneel gastheer, letterlijk, want zijn feesten en de
mensen die er kwamen, vormden tegelijkertijd de kopij voor de bladen die hij uitgaf:
Vanity Fair, House & Garden, en Vogue. ‘De feesten waren in zekere zin tableaux
vivants, de tijdschriften tot leven gebracht, met Nast als de alwetende,
alomtegenwoordige uitgever,’ zegt Caroline Seebohm, de auteur van de biografie
van Nast. Vooral Vogue was zijn troetelkind, hij werd er in 1909 eigenaar van en
begon er zijn loopbaan als zelfstandige uitgever mee. In Vogue kwamen zijn
opvattingen over het maken van een blad, het werven van adverteerders en een
speciale lezerskring, maar ook zijn persoonlijke levenshouding, het meest tot hun
recht.
Het ging hem erom, van Vogue een ‘klassepublikatie’ te maken. Hiermee bedoelde
hij een tijdschrift dat gericht was op een lezerspubliek dat zich zodanig van de rest
van de bevolking onderscheidde, dat je het een afzonderlijke ‘klasse’ kon noemen.
Zo'n onderscheidend kenmerk kon in principe van alles zijn: godsdienst, beroep,
woonplaats of een bepaalde belangstelling. Met een klassepublikatie zou je niet alleen
alle leden van een klasse moeten bereiken, maar ook de leden van andere klassen
rigoureus moeten uitsluiten. Een hoge oplage was dus minder van belang dan het
bereiken van de juiste mensen. Voor adverteerders een ideale situatie. In het geval
van de bladen van Condé Nast kon er geen twijfel over bestaan wat het ideale publiek
was: mensen met geld, véél geld. Op iedere pagina van Vogue was te zien, dat de
rijken wel degelijk anders zijn dan jij en ik, met eigen gedragingen, manieren,
gewoonten, voorkeuren op het gebied van kleding, woninginrichting en comfort. Het
was een succesformule, Vogue kon de hoogste advertentietarieven bedingen. Op de
top van zijn carrière, vlak voor de beurskrach van 1929, was Nast vele malen
miljonair.

Details
De eerste decennia na de eeuwwisseling zijn in de Verenigde Staten wel een ‘bonanza
periode’ genoemd. In de industrie werden fortuinen verdiend. Er ontstond een nieuwe
elite, waarin rijkdom net zo belangrijk was als afkomst en milieu. Steeds meer mensen
kregen vrije tijd en begonnen deze te besteden aan de ontplooiing van hun persoonlijke
leven. Voor de nieuwe rijken vormde dit een probleem: op welke stijl moesten ze
zich richten? Velen namen de Europese aristocratie als hun grote voorbeeld. Seebohm
schrijft: ‘Terwijl grote tycoons als Carnegie, Frick en Morgan kunstwerken begonnen
te verzamelen als uitdrukking van hun rijkdom, leerden hun echtgenoten hoe ze zich
tot iemand van koninklijken bloede moesten wenden tijdens een receptie, hoe ze een
tafel moesten schikken met Engels bestek uit de achttiende eeuw en een servies van
Sèvres-porselein, en hoe ze zich moesten kleden voor een tuinfeest in Newport. Het
beeld van de modieuze dame ontstond - de ontwikkelde, mondaine vrouw die wist
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hoe ze een geestig gesprek moest voeren, hoe ze met haar personeel moest omgaan
en hoe ze met de mode kon blijven meegaan.’
Aan het streven naar dit ideaal heeft Nast met zijn bladen een unieke bijdrage
geleverd. Hij toonde de Amerikaanse rijken hoe ze hun geld konden spenderen aan
de verfraaiing van hun bestaan. Het publiek waar hij zich op richtte, mag oppervlakkig
en frivool zijn geweest, hij leerde wél oog te hebben voor smaak en elegantie. Nast
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zei zelf: ‘Vogue is de technisch adviseur van de modegevoelige vrouw op het gebied
van haar kleding en haar persoonlijke schoonheid.’ Het lijkt een simpele doelstelling,
maar om dit te bereiken, was het beste nog niet goed genoeg. Vogue werd gedrukt
op het beste papier, volgens de nieuwste inzichten op het gebied van de druktechniek
en de lay-out, en had de beste tekenaars en fotografen in dienst. Ieder nummer werd
door Nast persoonlijk tot in de kleinste details vooraf gecontroleerd en als hem iets
niet beviel, kon de redactie rekenen op lange memo's, waarin op bijtende toon haar
onvermogen aan de kaak werd gesteld. Toen er een modefoto in het blad was
afgedrukt, waarvan de achtergrond hem niet beviel, schreef hij bij voorbeeld: ‘De
keuze van achtergronden dient met oordeelkundigheid en smaak te gebeuren, er is
een schildersoog nodig voor de compositie en vóór alles het besef dat het er in de
eerste plaats om moet gaan dat de foto het kledingstuk precies laat uitkomen en dat
de speciale kenmerken of het specifieke gebruik naar voren worden gehaald. Ik begin
zo langzamerhand te denken, dat we een censor moeten aanstellen wiens enige taak
het is om bij alle opnamen de achtergronden te ontdoen van elementen - meubilair,
versierselen, decoratie en architectonische onderdelen - die storend en onnodig zijn.’
En ofschoon bepaald niet de slechtste journalisten werden aangenomen, vond hij het
nodig om onophoudelijk te preken over het belang van leesbaar schrijven.
Afzonderlijke artikelen werden ten voorbeeld gesteld: ‘Dit artikel bevat waarnemingen
en feiten die ik bijzonder graag wilde lezen, maar ondanks deze oprechte belangsteling
kon ik er niet doorheen komen. Zonder enige afbreuk te doen aan het belang van het
onderwerp, had het manuscript met dertig procent kunnen worden ingekort; misschien
zelfs met de helft.’

Grandioze feesten
Nast was afkomstig uit een nogal provincialistisch milieu. Door zijn huwelijk met
Clarisse Coudert - in Vogue wel eens beschreven als ‘slank, minzaam, en
verschrikkelijk chique’ - kwam hij in de hogere kringen terecht. Zijn biografe meent,
dat het juist door deze achtergrond te verklaren is dat Nast zo goed kon aanvoelen
waar de lezers van zijn bladen behoefte aan hadden. Ze zegt dat hij door zijn positie
als ‘buitenstaander’ in staat was de nieuwe rijken te bestuderen zoals een antropoloog
dat zou doen. Misschien is dat wel zo, maar in Nasts latere leven is van enige
‘wetenschappelijke distantie’ die daarvoor nodig is, weinig te merken. Vooral toen
tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog een Engelse en Franse editie van Vogue
het licht zagen, was Nast een internationale beroemdheid geworden. En zo gedroeg
hij zich. Ieder jaar ging hij scheep op een luxe oceaanstomer om zijn buitenlandse
vestigingen met een werkbezoek te vereren. De manier waarop dit ging, doet nog
het meest denken aan inspectietochten van oosterse potentaten door feodale rijken.
In zijn bagage bevonden zich vele hutkoffers voor zijn gerenommeerde garderobe
en de peperdure relatiegeschenken die hij voor iedereen meebracht. In Londen en
Parijs werden grandioze feesten georganiseerd in de duurste hotels en uiteraard werd
alles geboekstaafd door de redacties van alle Vogue-edities.
Na 1929 stort dit rijk ineen. Nasts hele onderneming komt onder toezicht van
bankiers te staan, die weinig begrip kunnen opbrengen voor de extravagante manier
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waarop de uitgever zijn tijdschriften wil blijven uitbrengen, ondanks alle financiële
tekorten en de inkrimping van zowel het lezersbestand als het aanbod van advertenties.
Als Nast in 1941 overlijdt, laat hij een financiële puinhoop na. Het is wat vreemd
dat zijn biografe hem desondanks de hemel in blijft prijzen en deze mislukking wijt
aan alles en iedereen behalve aan hem zelf. Maar ja, het boek is schitterend uitgegeven
en geïllustreerd, dus een kniesoor die daar op let.
In de huidige formule van Vogue is de erfenis van Nast duidelijk aanwijsbaar.
Hoewel het aantal buitenlandse edities inmiddels flink is uitgebreid, kenmerkt de
Amerikaanse uitgave zich nog steeds door de hang naar smaak en elegantie en de
oriëntatie op Parijs als centrum van alles wat chique is.
Vogue vertegenwoordigt blijkbaar een snob-appeal dat is blijven bestaan, terwijl
de klasse waar Nast zich op richtte als zodanig verdwenen is. De filosofie van de
Vogue-stijl is vermoedelijk nooit beter onder woorden gebracht dan door Edna Chase,
in de tijd van Nast decennia lang hoofdredactrice van het blad. Een medewerkster
deed een mislukte zelfmoordpoging door zich onder een trein van de ondergrondse
te storten. Toen ze na lange tijd weer op de redactieburelen verscheen, sprak mevrouw
Chase haar bestraffend toe: ‘Wij van Vogue gooien ons nu eenmaal niet onder treinen,
lieve schat. Als het nou echt niet anders kan, dan slikken we slaappillen.’
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

89

Leven om de tijd door te komen
Salvatore Satta's geschiedenis van het Sardijnse platteland
De dag des oordeels door Salvatore Satta Vertaling: Frida De
Matteis-Vogel Uitgever: Meulenhoff, f 42,50
Cok van der Voort
Als Salvatore Satta in 1975 sterft, betekent dat voor de buitenwereld in de eerste
plaats het heengaan van een beroemd rechtsgeleerde, wiens juridische studies en
essays internationale bekendheid genoten, en die jarenlang burgerlijk procesrecht
had gedoceerd aan de universiteit van Rome. Dat hij ook op literair gebied zeer veel
te betekenen had, wist niemand, zelfs zijn naaste verwanten niet.
Pas na zijn dood ontdekt men het helaas onvoltooide manuscript van De dag des
oordeels, waaraan Satta de laatste jaren van zijn leven had gewerkt, zonder de
bedoeling het ooit te publiceren. Gelukkig is dat wel gebeurd, en gelukkig bestaat
er nu ook een Nederlandse vertaling, een heel mooie vertaling trouwens, waarin alle
elementen van het origineel volledig tot hun recht komen: de strakke stijl, de beheerste
emoties en de verscholen ironie van de verteller, maar vooral de beeldende kracht
die zo sterk is in dit boek, dat je als lezer meer met je ogen dan met je oren ervaart.
De dag des oordeels draagt weliswaar de naam roman, maar is in wezen veeleer
een reeks herinneringen aan mensen, situaties, riten en mythen van de Sardijnse
maatschappij op het breukvlak van oud en nieuw rond de eeuwwisseling. Prototype
van deze archaïsche, verstarde samenleving die zich, uit minachting maar vooral ook
uit angst voor de ‘wijde wereld’, net als een egel steeds meer in zich zelf sluit, is
Don Sebastiano Sanna Carboni, een welgesteld notaris en hereboer, die met zijn
vrouw, Donna Vincenza, en zeven zonen een statig huis bewoont in het stadje Nuoro.
Don Sebastiano bezit autoriteit en de enige reden daarvoor is zijn rijkdom (net zoals
de goedertierenheid van een ‘zieleherder’ uitsluitend wordt afgemeten aan geld), dit
in tegenstelling tot de overige bewoners van de streek, herders en boeren die straatarm
zijn. Toch wordt deze situatie niet als onrechtvaardig gevoeld, omdat Don Sebastiano
rijk is geworden ‘met zijn eigen handen’ en de boeren weliswaar arm zijn maar dat
niet merken, aangezien ze nooit rijkdom hebben gekend. Wat Don Sebastiano echter
gemeen heeft met alle anderen sardijnen, rijk of arm, is de sterke hang naar traditie:
alles moet blijven zoals het is, gewoon omdat het altijd zo geweest is; het heden
bestaat louter en alleen uit het verleden en het verleden is de enige leidraad voor de
toekomst.

Salvatore Satta

Het hele leven is een ritueel, of het nu gaat om broodbakken, wijn maken, de
klokken luiden of aktes opstellen, zoals Don Sebastiano plichtmatig doet, omdat hij
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het altijd gedaan heeft, ook al betreft het ‘contracten die de heren van het vasteland
afsloten om de bossen te mogen omhakken en het eiland te mogen verwoesten’.
De mensen, en vooral de vrouwen, leven slechts ‘omdat er plaats is’, omdat ze de
tijd tussen geboorte en dood moeten doorkomen; aangrijpend en tegelijkertijd
benauwend is dan ook de sfeer die wordt opgeroepen in het huis van vier ongetrouwde
zusters, die elke dag op hetzelfde uur bezoek ontvangen van andere ongetrouwde
vrouwen uit de buurt: ‘Daar zaten ze dan, onbeweeglijk terwijl het in de kamer
langzaamaan donker werd omdat er bespaard werd op het licht, tot ze tenslotte niet
meer dan schaduwen waren, stomme getuigen van een wachten op iets dat niet kwam;’
ten slotte gingen ze ‘de een na de ander weg, om dezelfde reden als waarom ze
gekomen waren: ze hadden twee uur van hun leven gesleten en anderen geholpen
die te slijten.’ Hoe sterk de traditie ook is geworteld, toch blijkt het ‘nieuwe’ niet
helemaal geweerd te kunnen worden uit deze gesloten wereld: soms trouwt er een
Sardijn met een ‘vastelandse’, en ook vastelandse voorzieningen, als waterleiding
en elektrische straatverlichting, doen schuchter hun intrede, hoewel de echte Nuorezen
‘dat water dat door buizen loopt’ blijven wantrouwen en niet veel op hebben met
‘die kaarsen die op hun kop kunnen branden’. Maar de belangrijkste, en volgens
vele Nuorezen, de meest verderfelijke broedplaats van nieuwe denkbeelden, is het
dorpscafé, waar studenten breeduit de socialistische krant Avanti zitten te lezen en
‘spreken over een zekere Marx, over revolutie, over socialisme...’ ideeën die loze
ideeën gebleven zouden zijn, als meester Bellisai, een nietszeggend maar ambitieus
onderwijzertje, ze niet ‘in het Nuorees had vertaald’: hij zet een verkiezingscampagne
op touw en zijn gloedvolle redevoering tot het volk van Nuoro, waarin hij belooft
de boeren te bevrijden uit hun slavernij, wordt ontvangen met een luid gejuich, niet
alleen van de boeren echter: ‘het waren de zoons van Don Sebastiano, Don Pasqualino
en de andere burgers van Nuoro, die stormachtig juichten voor de tribuun.’ Voor
Don Sebastiano is de gedachte dat de nieuwe ideeën een wig hebben gedreven in het
bolwerk van zijn eigen gezin, een hevige schok, maar Donna Vincenza, die veel
intelligenter is dan haar man, ziet het gedrag van haar zoons juist als teken van
zwakheid: net als de boeren, die enige dagen later even onstuimig juichen voor de
tegenstander van meester Bellisai, omdat ook hij zulke prachtige geluiden liet horen
uit zijn keel, zullen ook haar zoons met alle winden meewaaien en niet opgewassen
zijn tegen de wereld. Dat haar bange vermoedens bewaarheid worden blijkt vooral
uit het schrijnende - maar prachtig beschreven - verhaal van zoon Ludovico, die
weliswaar een advocatenkantoor opent maar zo'n angst heeft voor het leven, dat hij
nooit iets doet: ‘Dat was zijn roeping: altijd wachten met beginnen, buiten de
werkelijkheid blijven...’
De enige figuur die wel iets onderneemt is Pietro Catte: zich rijk wanend door een
armzalig erfenisje, wil hij ‘beter brood eten dan van graan gemaakt wordt’, en dus
trekt hij naar het magische Milaan waar hem echter binnen een paar dagen zijn hele
fortuin afhandig wordt gemaakt. Berooid keert hij terug naar Nuoro, waar hij de
verloochening van zijn afkomst moet bekopen met de dood: gedreven door de duivel
zelve verhangt hij zich aan een eik; een gruwelijke ervaring die voortleeft bij alle
Nuorezen als een soort visioen, als de Dag des Oordeels.

Onmenselijk
Toch heeft de titel van het boek niet in de eerste plaats betrekking op het
religieus-ethische aspect van het Laatste Oordeel als wereldgericht; een dergelijk
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oordeel is door de jurist Satta eens omschreven als ‘onmenselijk, tegenmenselijk
zelfs’ en een van zijn lievelingsschrijvers, Pirandello, wekt juist zijn bewondering
door het feit dat ‘geen van diens personages ooit helemaal ongelijk heeft, dat het
absolute ongelijk er niet bestaat’.
De Dag des Oordeels is vooral een literaire metafoor van het schrijverschap, die
trouwens ook weer overeenkomsten vertoont met de poetica van Pirandello:
personages die zich aandienen, zich zelfs opdringen aan de schrijver, terwijl deze
laatste beseft dat een beschreven personage - losgerukt uit de ‘voortgaande stroom
van het leven’ - nooit meer kan zijn dan een stilstaand portret, een wassen beeld, dat
- zo zegt Pirandello - ‘is vastgenageld aan slechts één moment van zijn bestaan’, en
daarmee onderworpen wordt aan een zeer eenzijdig en onvolledig oordeel: ‘Net als
in een van die absurde processies in het paradijs van Dante paraderen hier in
eindeloze rijen, maar zonder koren of kandelaars, de mensen die ik gekend heb.
Allemaal wenden ze zich tot mij, allemaal willen ze de last van hun leven in mijn
handen leggen, de geschiedenis zonder geschiedenis van hun geweest zijn, smekende
of toornige woorden fluiten met de wind door de bosjes tijm. Een ijzeren krans
schommelt op een vergaan kruis. En nu ik hier aan hun leven denk omdat ik over
hun leven schrijf, voelen ze me misschien als een belachelijke God, die hen
bijeengeroepen heeft op de dag des oordeels om hen voor eeuwig van hun gedachtenis
te bevrijden.’
■
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Stendhal en Grenoble
Een grote tentoonstelling ter gelegenheid van zijn tweehonderdste
geboortejaar
Ieme van der Poel
In zijn werk karakteriseerde Stendhal de inwoners van de Dauphiné als ‘gewiekst
en uitgerekend’. Deze typering gaat beslist niet op voor het huidige bestuur van de
stad Grenoble (hoofdstad van de Dauphiné en geboorteplaats van Stendhal), dat voor
de viering van het tweehonderdste geboortejaar van de schrijver kosten noch moeite
heeft gespaard. Het programma omvat tientallen manifestaties, van lezingen en theater
tot een opvoering van de opera l'Italienne à Alger, van Stendhals lievelingscomponist
Rossini.
Initiatiefnemer van deze grootscheepse culturele manifestatie was de socialistische
burgemeester van Grenoble, Hubert Dubedout, aan wiens achttien jaar durende
bewind, bij de recente gemeenteraadsverkiezingen zeer onverwacht een einde kwam.
Stendhal bracht zijn kinderjaren door in het huis van zijn grootvader van
moederskant, Henri Gagnon. Ter ere van het ‘bicentenaire’ kreeg het huis een
opknapbeurt. Het is leeg en het ruikt er naar verf, waardoor de bezoeker zich eerder
een potentiële huurder waant, dan een literaire pelgrim. Uit een soort plichtsbesef
drentelen we de kamers door en werpen en passant een blik op het beroemde
‘terras-met-de-bloemen’, dat Stendhal in zijn autobiografie Henry Brulard (1836)
beschrijft. Het terras biedt uitzicht op de Jardin de ville, een aardig stadspark, waar
in Stendhals tijd de chic van Grenoble paradeerde. Daar kwam hij op een dag zijn
eerste grote liefde tegen, de actrice Virginie Kubly, die hij in stilte aanbad. In Henry
Brulard maakte hij een kleine situatieschets van deze ontmoeting: ‘Ik stond in H en
zag haar bij K.’ Virginie Kubly was de eerste van de vele vrouwen die Stendhal in
de loop van zijn leven zonder al te veel succes beminde. Zijn liefde voor haar
betekende tevens het begin van zijn grootste hartstocht, de muziek.

Stendhal, getekend door Alexander Dubuisson

In de Jardin de ville ligt het Stendhalmuseum, dat gevestigd is in het voormalige
stadhuis van Grenoble. De tentoonstelling Stendhal, Grenoble en het departement
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Isère tijdens de Revolutie en het Keizerrijk is, ondanks de weinig pakkende titel, zeer
de moeite waard.

Ambivalent
Stendhals houding ten opzichte van zijn geboortestreek was nogal ambivalent. In
Henry Brulard laat hij zich weinig vleiend uit over de boerse Dauphinois, bij wie hij
niets terugvindt van het esprit en de trots die hij zozeer bij de Italianen bewonderde.
Hij haat Grenoble en werpt zich vol vuur op de wiskundestudie, die hij in de eerste
plaats als een middel ziet om de provincie te ontvluchten.
In het Musée Stendhal hangen de portretten van verschillende personen met wie
de jonge Henri Beyle tijdens zijn schooltijd in Grenoble te maken kreeg. Zo is er
zijn beminnelijke grootvader Gagnon, ‘met zijn gepoederde pruik met drie rijen
krullen, omdat hij doctor in de geneeskunst was en bij de dames in de mode...’ En
natuurlijk de afschuwwekkende huisonderwijzer pastoor Raillane en Stendhals latere
tekenleraar Louis-Joseph Jay, wiens didactische gaven hij hoger aansloeg dan zijn
talent als schilder. Het onderwijs in de Franse letteren werd verzorgd door
Dubois-Fontanelle, die, hoewel Stendhal een nogal karikaturale beschrijving van
hem geeft, op een zekere literaire roem kon bogen. Bij de opvoering van één van
zijn toneelstukken brachten de leerlingen van de Ecole Centrale hem een eerbetoon
op rijm, dat aldus begon:
‘Beminnelijk en begenadigd auteur, van wie het schitterend genie
De schone kunsten tot eer strekt en de filosofie.’
De vrienden van school (Crozet, Félix Faure) spreken minder tot de verbeelding
dan de leraren. De portretten tonen keurige, bejaarde heren, die de schoolbanken
reeds lang zijn ontgroeid.
Hoewel Stendhal in Henry Brulard niet nalaat om de slechte eigenschappen van
de bewoners van de Dauphiné te benadrukken, bewondert hij hun aangeboren hang
naar onafhankelijkheid. Tot in de zestiende eeuw behield deze provincie (erfgoed
van de kroonprins, de dauphin) een zekere mate van zelfstandigheid. Hieruit verklaart
Stendhal de afkeer van zijn streekgenoten voor het centrale gezag in Parijs en hun
hartstocht voor politieke zaken. Het zijn republikeinen in hart en nieren, zoals Stendhal
zelf, die later een fervent aanhanger van Napoleon was.

Stadspoorten
Zowel in Henry Brulard als in zijn Mémoires d'un touriste (1838) besteedt hij veel
aandacht aan de gebeurtenissen in Vizille, waar in 1788 de Staten van de Dauphiné
bijeenkwamen. De hervormingseisen die door deze vergadering werden opgesteld,
vormden de eerste aanzet tot de Revolutie. Stendhals grootvader, Henri Gagnon,
bevond zich onder de aanwezigen.
In Mémoires d'un touriste creëerde Stendhal het personage M.L., een
vertegenwoordiger van de ijzerindustrie, die zich tijdens een zakenreis in het leven
in de Franse provincie verdiept. Het boek was bedoeld als reisgids, maar miste de
orde (en daardoor ook de saaiheid) die een dergelijk werk doorgaans karakteriseert.
De meeste van Stendhals critici vonden het maar een rommelig geheel. De auteur
bewandelde te veel zijpaden naar hun zin en bepaalde zich bij de beschrijvingen
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zeker niet alleen tot fraaie vergezichten en snel stromende rivieren. Net als in de
romans van Stendhal zijn liefde en politiek in dit (fictieve) dagboek nauw verweven.
De handelsreiziger laat zich even gemakkelijk meeslepen door zijn politieke
overtuigingen als door zijn enthousiasme voor alle bekoorlijke dames die hij op zijn
weg ontmoet. Zijn liefde voor de Dauphiné gaat zo ver, dat hij zijn geboortestreek
zelfs boven Italië verkiest:
‘Nergens zag ik schoner landschappen, behalve in Lombardije, in de omgeving
van de meren (...) Maar in die contreien word je voortdurend lastig gevallen door
de politie van Monsieur de Mettemich, terwijl je in drieënvijftig uur van Parijs naar
Montbonnot reist, zonder je paspoort te hoeven laten zien.’
De tentoonstelling eindigt in 1815 met een gekleurde prent van de intocht van
Napoleon in Grenoble. Het volk van Grenoble breekt de stadspoorten open om de
keizer binnen te laten en legt de grote houten deuren aan de voeten van de keizer,
die, in de klassieke houding met de hand op het hart, toekijkt vanaf een balkon. Het
is opmerkelijk dat Stendhal, de eeuwige spotter, niet terugschrikt voor eenzelfde
sentimentaliteit, wanneer Napoleon ter sprake komt. Hij was volledig in zijn ban en
schildert hem af als de verpersoonlijking van het goede. Napoleons intocht in Grenoble
was de laatste triomf van de keizer, waarvan Stendhal persoonlijk getuige was. De
val van de keizer betekende het einde van zijn diplomatieke loopbaan en hij werd
schrijver, tegen wil en dank. Hij woont afwisselend in Parijs en in Italië en schrijft
alleen nog maar over Grenoble, dat hij in de laatste jaren van zijn leven zelden meer
bezoekt.
■
Van Het leven van Henry Brulard door Stendhal, vertaald door C.N. Lijsen, verscheen
onlangs een nieuwe goedkope editie als Prisma Klassiek, f 19,90
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Gerrit Komrij
Tekening Joost Veerkamp

Tering Stein
25
De heer Termorshuizen had een buitenhuisje waarin hij zich af en toe terugtrok om
er toe te geven aan zijn passie zonder weerga en zonder weerwoord. Tegen zijn vrouw
zei hij, als het weer zover was, dat hij op bezoek moest bij een interessante cliënt
met wie hij na afloop van het oriënterende beleggingsgesprek in een restaurant zou
gaan eten. Het werd vast laat. Mevrouw Termorshuizen zag wel in dat een goede
cliënt haar man, na een belastingontduikingsadvies, wel een maaltijd moest aanbieden
om die vervolgens van de belasting te kunnen aftrekken, anders was het geen goede
cliënt.
Een hele dag trok Termorshuizen uit voor zijn verblijf in het huisje buiten. Meteen
na aankomst haalde hij het lijk van de dag uit de vrieskist. Voordat het een beetje
ontdooid zou zijn was het immers al avond geworden. Dan had je nog maar een paar
uur over voor de pret. Hij kon het ontdooide lijk nog wel twee of drie keer opnieuw
invriezen, maar daardoor werd het er niet beter op. De geur van ontbinding werd wel
steeds aangenamer maar, hoe moest hij het uitdrukken, de plasticiteit raakte ergens
zoek. De substantie bood geen verzet meer, dat was het. De morgen en de middag
bracht Termorshuizen door met het kijken naar het lijk. Af en toe drukte hij erop om
te zien of er al putjes in het vlees achterbleven. Hij was tot de schemering volmaakt
gelukkig met deze bescheiden genoegens, want het kwam maar een paar keer per
iaar voor dat hij een lijk ter beschikking had. Dat werd hem toegestopt door een arts
die in de buurt van zijn tussen het lover en de haagdoorn verscholen onderkomen
woonde en die hij door een op zijn maat toegesneden beleggingsadvies voor eeuwig
aan zich had verplicht. De arts, die een sleutel van het huis bezat, smokkelde er zelf
het lijk naar binnen, wat nu ook weer niet zó riskant was omdat het er meer op een
idyllisch pannekoekenhuis met een rokende oven leek dan op een morgue met een
elektrische sarcofaag.
Uit dank stuurde Termorshuizen dan een bos bloemen naar de vrouw van de arts,
die in het complot zat. Ook had hij haar eens een beleggingsfaciliteit die nog in het
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experimentele stadium verkeerde laten bezorgen: een bontmantel die je aan twee
kanten kon dragen. Zodra je vreesde dat de rechercheurs van belasting je te dicht op
de hielen zaten, keerde je hem binnenstebuiten. Dan zag hij er ineens heel gewoontjes
uit.
Het was tijdens zo'n middag dat hij ingespannen naar een ontbloot lichaam, ditmaal
van het mannelijk geslacht, zat te turen dat Termorshuizen opnieuw een briljante
ingeving kreeg. Het gebeurde toen hij starend wegmijmerde boven de balzak van
het lijk.
De volgende dag was er al een smaakvolle, maar discrete folder ontworpen.
Termorshuizen deed daarin een wel héél lucratief voorstel om zwart geld om te zetten
in zaad.
(wordt vervolgd)
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Het leven een kerstboom
Positieve discriminatie
Lodewijk Brunt
De Amsterdamse gemeenteraad schijnt zich te hebben vastgelegd op het beginsel
van de zogenaamde ‘positieve discriminatie’ met het oog op de komende
burgemeestersbenoeming. Mochten zich twee kandidaten van verschillend geslacht
melden, maar met overigens dezelfde kwaliteiten, dan zal de vrouw worden benoemd.
Zo op het oog lijkt dat een onrechtvaardige gang van zaken. Want, gesteld dat je
inderdaad twee volkomen gelijkwaardige kandidaten zou hebben, is het dan niet
eerlijker om te loten? Een getal onder de tien, bij voorbeeld. Het moet in ieder geval
bevredigender zijn voor de betrokken kandidaten zélf. Zeker de uiteindelijke
overwinnaar. Zouden Ien Dales of Annemarie Grewel het leuk vinden als zij
uitverkoren werden en als dan iedereen wist, dat dit alléén was toe te schrijven aan
hun geslacht? Persoonlijk zou ik het geen veelbelovende start vinden, denk ik. Ik
zou bang zijn dat het gezag, dat je schijnbaar voor zo'n functie in huis moet hebben,
bij voorbaat ondermijnd was. Want zo werkt dat toch? Psychologisch tenminste.
Maar ja, positieve discriminatie wordt tegenwoordig geëist door de vrouwenbeweging.
Dan heb je eerbiedig te zwijgen.
Wat gaat optreden is een variant op wat je het coloris causa-effect zou kunnen
noemen. Dit heeft zich de afgelopen decennia dikwijls voorgedaan in de Verenigde
Staten. Zoals bekend werd daar in 1964 de Civil Rights Act van kracht. Hoofdstuk
VII van deze wet verbiedt discriminatie van minderheden bij het aanstellen van
personeel en in een aantal artikelen wordt een voorkeursbehandeling van dergelijke
groepen verplicht gesteld. Met name voor bedrijven en instellingen die zaken doen
met de federale overheid. Via een speciale commissie wordt er op toegezien, dat
ondernemers die zich niet aan de bepalingen houden, de gevolgen daarvan rechtstreeks
in hun portefeuille voelen. De wet is al diverse keren aangevochten door blanken,
die zich ten onrechte gepasseerd voelden door minder gekwalificeerde zwarten. Ik
herinner me nog vaag een spectaculair proces, dat de heer Backe voerde tegen de
overheid. Wat de juiste toedracht was weet ik niet meer, maar ik zie nog voor me
dat sommige kranten en tijdschriften er tijdenlang vól van stonden. Veel Amerikanen
die worden geconfronteerd met een incompetente zwarte functionaris, nemen als
vanzelfsprekend aan, dat deze persoon zijn baantje wel via druk van de federale
autoriteiten gekregen zal hebben. Niet vanwege zijn capaciteiten maar vanwege zijn
kleur: coloris causa. Zoals de term al doet vermoeden, is dit verschijnsel niet
onbekend in academische kringen. Sommige universitaire instituten met een hoog
prestige zouden al jarenlang voor de vorm wat zwarte studenten toelaten, om op die
manier extra fondsen in de wacht te slepen. Ze melden dan trots op hun briefpapier,
dat ze een universiteit zijn waar ‘gelijke kansen’ worden nagestreefd. Bij veel blanke
studenten bestaat het vermoeden, dat zulke ‘token blacks’ hun graden halen zonder
zich al te bovenmatig in te spannen. De indruk die achterblijft is, dat zwarten over
het algeméén niet bijster intelligent zijn. Waarom zouden ze anders voorgetrokken
moeten worden? Iets overeenkomstigs is aan de hand met sportlieden, die een beurs
krijgen zonder dat hun intellectuele prestaties daartoe aanleiding geven. Integendeel,
ze worden uitsluitend binnen gehaald om het basketballteam te versterken of het
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voetbalelftal. De overtuiging dat sportlieden oliedom zijn, is onder intellectuelen
wijd verbreid.
Een wet, die uitdrukkelijk bedoeld is om een einde te maken aan discriminatie op
grond van ras of etniciteit, zou dus als onbedoeld neveneffect hebben, dat zulke
discriminatie op de lange termijn juist bevorderd wordt!
Dat is een van de redenen waarom de Amerikaanse econoom Thomas Sowell al
jarenlang bezig is met een kruistocht tegen iedere overheidsbemoeienis in deze. Hij
vindt maatregelen als positieve discriminatie niet alleen onnodig, maar zelfs
schadelijk. In de boeken Ethnic America en Markets and Minorities heeft hij deze
gedachten uitgewerkt. Overheersend in zijn visie is de overtuiging, dat etnische
groepen het beste voor zich zelf kunnen zorgen. Een sympathiek standpunt, dat
bovendien door de feiten gesteund wordt. Want uit historisch onderzoek naar de
manier waarop de vele verschillende immigrantengroeperingen in de Verenigde
Staten zich hebben ontwikkeld, zou dit zonneklaar blijken. Sowell heeft onder meer
de volgende stellingen uit deze studie afgeleid:
1. Gedurende de gehele Amerikaanse geschiedenis heeft discriminatie op grond
van ras en etniciteit bestaan, maar de slachtoffers van deze praktijken zijn er vandaag
de dag vaak beter aan toe dan hun onderdrukkers van gisteren.
2. In een vrije economie is het kostbaar om discriminatie toe te passen op
minderheden. Daarom zal discriminatie verdwijnen, zodra de overheid er zich niet
meer mee bemoeit.
Sowell is een doorn in het oog van heel wat vooruitstrevende Amerikaanse
intellectuelen. Het feit dat hij zélf zwart is, zou daar wel iets mee te maken kunnen
hebben. De gangbare trucs om dergelijke dwarsliggers verdacht te maken en buiten
de orde te verklaren zijn op hem moeilijk toe te passen. Wil je hem effectief bestrijden,
dan zul je met goede argumenten moeten komen. Dat is wat de linkse socioloog
Christopher Jencks, bekend van zijn werk over sociale ongelijkheid, heeft trachten
te doen in twee afleveringen van The New York Review of Books (3 en 17 maart).
Het zijn stukken waar de vonken van af spatten, maar wat me opvalt is dat Jencks
zijn opponent op een aantal belangrijke punten gelijk moet geven, ook al draagt hij
daar soms andere gronden voor aan dan Sowell zelf. Het belangrijkste punt van
verschil tussen beiden is de beoordeling van de zwarte bevolkingsgroep. Jencks laat
zien dat bepaalde groepen van zwarten (academisch gevormden en vrouwen) wel
degelijk geholpen zijn door de wetgeving van 1964. Hij is lang niet zo optimistisch
over de mogelijkheden van de zwarte bevolking als geheel om het op eigen kracht
te redden als Sowell, en schrijft dit toe aan de aard van de discriminatie die op zwarten
wordt toegepast. Deze is namelijk altijd veel omvangrijker en systematischer geweest
dan de incidentele vormen waar joden, Ieren, Japanners, Italianen en andere groepen
het slachtoffer van werden toen ze zich in Amerika vestigden.
De regering Reagan is inmiddels in sneltreinvaart bezig geweest met de
ontmanteling van de Civil Rights Act. De eisen die aan ondernemers worden gesteld
zijn minder stringent en de toezichthoudende commissie is beroofd van haar fondsen,
zodat een doelmatig onderzoek van klachten ernstig in gevaar komt. Thomas Sowell
wrijft zich ongetwijfeld in de handen, want dit verloopt volgens zijn scenario. Jencks
is gereserveerd. Wat is er op tegen, zo vraagt hij zich af, dat zwarten tijdelijk profiteren
van steuntjes in de rug? De hele samenleving bestaat uit groepen die op de een of
andere manier door overheidsmaatregelen worden bevoorrecht. Daar zit wat in. Maar
in de laatste woorden van zijn uiteenzetting klinkt twijfel door, en het lijkt me dat
de Nederlandse vrouwenbeweging daar even bij stil zou kunnen staan, vóór ze zich
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vastklampt aan de voorkeursbehandeling op basis van geslacht, waar het voorontwerp
Wet Gelijke Behandeling (ingediend door Kraaijeveld en De Ruiter) in voorziet.
Jencks heeft onmiskenbaar het coloris causa-effect voor ogen als hij zegt: de
voordelen op korte termijn, voor zover deze voortvloeien uit positieve discriminatie,
zouden op den duur wel eens méér kunnen gaan kosten dan ze in eerste instantie
hebben opgeleverd.
■
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Hugh Jans
Noten in de saus en in de pan
De vernieuwde belangstelling voor noten heeft indertijd tot de
populariteit geleid van winkels gespecialiseerd in de verkoop van
allerlei notensoorten en produkten daarvan en tot notenbars. Behalve
als borrelsnoep of tussendoor- en naknabbel kunnen noten ook goed
bij het koken gebruikt worden. De eiwit- en vetrijke eenzadige
vruchten vormen een voedzame aanvulling van het dagelijks dieet en
een variatie ten opzichte van vis- of vlees.
Er zijn nogal wat soorten en ze zijn allemaal geschikt om in de keuken
te gebruiken: amandelen, beukenoten, bombay- of cashewnoten,
hazelnoten, kastanjes, kemirinoten, kokosnoten, macadamnoten,
okkernoten, paranoten, pecans, pistachenoten en pijnboompitten. En
dan is er nog een peulvruchtensoort die we tot de noten rekenen: de
aardnoot, apenoot, arachidenoot, olienoot ofte wel de pinda.
Ik begin met een simpele saus met gepelde ongezouten of gezouten (de
keus is aan u) macadamnoten. Ze worden hier ook wel eens
knoflooknoten genoemd omdat ze ook licht bestrooid met knoflookzout
verkocht worden. Oorspronkelijk komen ze uit Australië en ze worden
tegenwoordig veel in Hawaii verbouwd.

Macadamnotensaus
170 g boter
¾ kop gepelde, gesneden macadamnoten
4 eetl. gehakte verse lavas of peterselie
zout & peper
citroensap

Smelt de boter in een dikhuidige koeke- of sauspan en sauteer de in plakjes of stukjes
gesneden noten hierin, geregeld omscheppend op laag vuur tot ze goudbruin zijn
geworden. Roer de gehakte lavas of peterselie erbij en maak het naar smaak af met
wat zout, peper en een paar druppels citroensap. Een leuke saus voor gestoomde
bloemkool, brocoli of spèrziebonen, gebakken visfilets of gesauteerde kuikenborsten.

Walnotensaus
1 kop stukken walnoot
⅓ kop aangedrukt, grof gesneden selderiegroen
1 snee wittebrood zonder korst, geweekt in 2 eetl. melk en uitgedrukt
3 eetl. zachte boter
1 teen knoflook u.d.kn.
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½ theel. zout
¼ theel. cayennepeper
½ kop olijfolie
zout en peper

Draai de stukken walnoot, het selderiegroen, uitgedrukt brood, zachte boter,
knoflookpulp, zout en cayenne door de blender of andere keukenhulp tot een gladde
zalf. Voeg dan met de machine draaiend, eerst druppelsgewijs en dan in een straaltje
de olijfolie toe. Doe de saus over in een kom en kruid haar naar eigen smaak met
zout en peper.
Een lekkere saus voor bijtgare lintmacaroni of spaghetti en bij gestoomde groenten.

Kerrie-cashews
1 theel. zout
1 theel. Madras kerrie
¾ theel. komijnpoeder
2 koppen rauwe cashewnoten, grof gehakt
2 eetl. grof gehakte ui
3 eetl. geklaarde boter

Meng zout, Madras kerrie en komijnpoeder in een kommetje. Sauteer de gehakte
cashews en ui, in een koekepan met hete geklaarde boter, al roerend op matig vuur,
tot de noten goudbruin zijn geworden. Roer de gemengde kruidenpoeder erbij en
sauteer, steeds roerend, nog 2 minuten door. Laat het op keukenpapier zonodig wat
uitlekken.
Geef de kerrie-cashews over gebakken mosselen, stukjes vis of gebakken lamsvlees.

Kipblokjes met amandel
Voor marinade:
2 eiwitten, losgeklopt
6 eetl. medium-dry sherry
2 eetl. maïzena
2 eetl. dunne sojasaus
½ theel. suiker
1/8 theel. anijspoeder

verder:
7 ons ontbeende kippeborst, in blokken van 3 cm
1½ kop fijngehakte geblancheerde amandelen
2 eetl. maïzena
frituurolie
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zout & peper

Meng eiwitten, sherry, 2 eetlepels maïzena, sojasaus, suiker en anijspoeder in een
kom. Marineer de kipblokjes ongeveer ¾ uur hierin.
Meng de fijngehakte amandelen en 2 eetlepels maïzena in een schaal of diep bord
en rol de kipblokjes erdoor, zodat ze geheel bekleed zijn met dit mengsel. Frituur ze,
in gedeeltes, steeds in 3 minuten goudbruin, met de olie op 375° F, 191° C. Laat ze
uitlekken op keukenpapier en bestrooi ze dan met zout en peper naar smaak.
Geef ze bij gebakken mi of gebakken rijst.

Olijven met pecans
4 eetl. boter
120 g zachte witte roomkaas
120 g jonge blauwe kaas
2 eetl. gehakte bieslook
1 dessertl. cognac
¼ theel. mosterdpoeder
zout & peper
1 kop pecannoten, licht geroosterd en fijngehakt
24 kleine groene olijven, ontpit en droog gedept

Meng boter, roomkaas, blauwe kaas, bieslook, cognac, mosterdpoeder en zout en
peper naar smaak, zorgvuldig in een kom en zet het mengsel ½ uur in de koelkast
om wat op te stijven.
Doe de fijngehakte pecans in een schaal of diep bord. Bekleed de olijven met het
kaasmengsel en rol ze dan door de gehakte noten. Doe de beklede olijven op een
platte schaal en laat ze afgedekt nog ½ uur in de koelkast staan. Geef ze bij de borrel.
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[Nummer 4 - 23 april 1983]
Literair paspoort
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Vlaams Tijdschrift
NFL

Bij de uitreiking van de Van der Hoogtprijs 1982 half januari j.l. aan Kester Freriks
voor zijn roman Hölderlins toren hield de schrijver een kort dankwoord dat hij een
titel gaf met een mild-polemische strekking: ‘De troost van de traditie’, een variatie
op een uitspraak van Willem Brakman in een interview met Tom van Deel waarin
hij het had over ‘De troost van de vorm’. De uitspraak van Brakman werd een formule
waarmee de aandacht voor de vorm in de hedendaagse literatuur kon worden
samengevat. Kester Freriks, wiens dankwoord is afgedrukt in HOLLANDS
MAANDBLAD van maart, heeft zich in zijn bekroonde roman genoeg om de vorm
bekommerd om zich geen scherpe aanval op de vormaanbidders te kunnen
veroorloven, maar toch houdt hij met zachte hand een pleidooi voor het verwerken
van de traditie in de literatuur: ‘Als een boek de liefde tot thema heeft zijn ars
amatoria, de kunst van het liefhebben van Ovidius en Rood en zwart van Stendhal
- om slechts twee titels te noemen - glansrijk materiaal dat de ervaringen uit het eigen
leven in perspectief plaatst... Marcel Prousts romancyclus Op zoek naar de verloren
tijd is een onmiskenbare gids bij het schrijven over de vergankelijkheid en de kracht
van de herinnering.’ Hoewel Freriks juist wil zeggen dat deze literaire traditie
inspirerend zou kunnen zijn, heeft zijn dankwoord een tegengesteld effect: dat de
literatuur uit andere tijden en landen voor een schrijver een katalysator kan zijn is
begrijpelijk, in die zin is literatuur ook het opdoen van ervaringen, maar het zo
rechtstreeks voortzetten of ontlenen van thema's sluit orginaliteit uit, of men zou
James Joyce moeten zijn. Klassicistische tendenzen zijn in de huidige literatuur niet
afwezig, maar Freriks gaat wel erg makkelijk in het opgemaakte bed naast Hölderlin,
Proust, Tjechow liggen. Plaats is daar altijd wel en de heren zijn heer genoeg om
wat op te schikken voor een groot talent. Toch zal men dan toch altijd eerst de reus
zien, en dan Klein Duimpje. Hölderlin behoort tot de meest vertaalde dichters in de
tijdschriften. In NEW FOUND LAND 7 staan een aantal aardige bijdragen - het stuk
van Jaap T. Harskamp over Emants en een door Kees van Kooten vertaald verhaal
van S.J. Perelman. De andere bijdragen zijn goed voor matte waardering. Dat er niet
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al te veel leven zit in NEW FOUND LAND is af te lezen aan de rubriek voor
polemische bijdragen Mainzer Beobachter, waarin men alles schijnt op te nemen dat
meer dan één polemisch bedoeld uitroepteken of de afschuwklanken ‘Brrr’ bevat.
Kees Helsloot maakt zich kwaad over de recensies van Jaap Goedegebuure en
ondergetekende over Geyerstein's dynamiek van Willem Frederik Hermans, een
novelle die door Goedegebuure en mij - na uitvoerig en diepgaand overleg met elkaar
natuurlijk, zoals Helsloot met een gave voor suggestieve roddel terecht opmerkt gezien werd als een kritiek op zijn critici. Helsloot denkt daar heel anders over en
betrekt bij zijn interpretatie een essay van Hermans in het boek De schilderkunst in
een kritiek stadium van Carel Willink. Dat is heel interessant, maar een enigszins
plausibele interpretatie is niet het gevolg, want Helsloot laat alles weg wat zijn
exegese zou kunnen verstoren. Het kenmerkende van Hermans' novelle is juist dat
hij tegenstrijdige facetten heeft. In dezelfde rubriek staat een bijdrage van Rupert
van der Linden over het lot dat zijn boek Café de la Paix - tekeningen met teksten
van H.J.A. Hofland - trof. Mededogen en verlammende lankmoedigheid moet de
redactie bevangen hebben bij de beoordeling van deze bijdrage, die eindigt met de
zinnen: ‘Ik volgde de raad op die Remco me eens gegeven had, om te gaan schrijven,
exact over wat ik meemaak en waarneem. Een raad waar ik hem dankbaar voor ben,
te meer nu wij onlangs aan de flipperkast van de Kring weer nader tot elkaar zijn
gekomen.’ Het is heel mooi dat Remco en Rupert weer nader tot elkaar zijn gekomen
en het is exact wat ik ook wilde weten - het idee dat het me onthouden zou zijn! In
de geest van zijn mooie prozaelegie over een vroeggestorven jongen Een kleine
blonde dood (uitgegeven bij Guus Bauer) publiceert Boudewijn Büch foto's van
Klaas Koppe gemaakt van kindergraven in Nederland in MAATSTAF 1983/2. De
dood, waar Büch tegen is, wordt in de tekst bij deze foto's echter een merkwaardig
speelgoed, iets als een negentiende eeuwse kermisattractie. Het tweede nummer van
het Vlaamse tijdschrift voor theater ETCETERA is, precies als het eerste, weer uiterst
lezenswaardig. De in Nederland helemaal niet en in België nauwelijks bekende Duitse
regisseur Jürgen Gosch wordt in een nauwkeurig artikel van Sigrid Vinks voorgesteld
aan de hand van de decors, kostuums, acteerstijl en regiemethode die hij gebruikt.
Gosch regisseerde Hamlet, Woyzeck, Menschenfeind en Nachtasyl en liet daarvoor
decors maken die de bewegingsvrijheid van de acteurs permanent belemmeren, een
manier, volgens Sigrid Vinks, ‘om de pijn van zijn’ (uitdrukking afkomstig uit een
lied van Kamagurka) lijflijk uit te drukken. Uitvoerig is ETCETERA over de
Goethe-opvoeringen van Jan Decorte (Torquato Tasso) en Herman Gilis (Clavigo).
Klaas Tindemans schrijft dat Decorte tewerk gaat als een abstract beeldend kunstenaar:
‘hij fixeert zijn personages met één penseelstreek (een bedrijf) en laat de toeschouwer
toe op zoek te gaan naar de dieptestructuur die zich geleidelijk openbaart.’ Gilis
daarentegen doet aan overinterpretatie en wordt daardoor als regisseur even
besluiteloos als zijn hoofdpersonage. De volledige tekst van Heiner Müllers stuk De
opdracht is in dit nummer afgedrukt en gaat vergezeld van stukken over Die deutsche
Welle met bijdragen over Kroets, Handke en Müller. Johan Thielemans probeert de
vraag te beantwoorden wat Het Postmoderne Theater is en levert suggesties aan de
hand van het werk van zulke verschillende groepen en regisseurs als The Wooster
Group, I Carrozone, Bob Wilson, Frans Marijnen, Pina Bausch, Jan Decorte.
Kenmerkend voor het post-moderne zou zijn: het opwekken van een radicale twijfel.
CP

Uitverkoren
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Theo van Doesburg 1883-1931 door Evert van Straaten. (Staatsuitgeverij) Een rijk
geïllustreerd boek over de pionier van De Stijl.
Enige reizen deden niet terzake door Hellema (Querido) Een tweede bundel verhalen
over de oorlog en de wereld van de zaken.
De nucleaire hersenschim door George F. Kennan (Veen) Beschouwingen over de
bewapeningswedloop van de voormalig ambassadeur in de Sovjetunie.

Elliott Banfield

Binnenwerk door Bert Schierbeek (De Bezige Bij) Een boek waarin de schrijver
met niet-associatief proza een vernieuwing in zijn werk veroorzaakt.
Letters door Sylvia Townsend Warner (Chatto & Windus/Keesing) Brieven van een
van de meest gewaardeerde medewerksters van de New Yorker.
Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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Nolens volens - Luctor et emergo
F.B. Hotz' vierde bundel verhalen: ‘Duistere jaren’
Duistere jaren verhalen door F.B. Hotz Uitgever: De Arbeiderspers 214
p., geb. f36,50, paperback f26,50
Carel Peeters
Er zijn twee soorten verhalen in het werk van F.B. Hotz die mij karakteristiek voor
hem lijken. De ene soort behoort tot de categorie waarop de latijnse uitdrukking
nolens volens van toepassing is: daarin wordt het leven tegen wil en dank, of men
wil of niet, geleefd. De andere soort behoort tot de categorie waarvoor luctor et
emergo de meest geschikte uitdrukking is: daarin wordt tegen de verdrukking van
crisis en ellende in vasthoudend geleefd, geworsteld en bovengekomen. Er is nog
een derde soort verhalen, dat zijn de homo ludens-verhalen. Die gaan meestal over
het musiceren, ‘het spelen’, in een band.
Een nolens volens-verhaal gaat bij Hotz meestal over een oudere man, soms wel
zeventig, die nog wel bestaat, maar wat hij nou nog precies met zijn leven moet
aanvangen is hem niet meer duidelijk. Hij is heel verstandig, maar een beetje
dóórgedacht; hij ziet de vergeefsheid van alles te snel in. Hij is ook enigszins murw,
omdat hij het leven alleen al volgehouden heeft, niet zelden met een vrouw die niet
tegen hem praatte, maar op hem in vitte. De collectie Hera's in de verhalen van Hotz
is een angstaanjagend gezelschap dat men zich niet in groepsverband moet voorstellen.
(Het is mogelijk dat Maarten 't Hart aan de verhalen van Hotz denkt als hij zich een
voorstelling moet maken van de vrouw als helleveeg).
Er zijn verschillende gradaties en variaties van dit soort verhalen mogelijk maar
het model is ‘Op een eiland’ in Proefspel, dat begint met een droom. Een oude man
bevindt zich op een strand omdat hij aangespoeld is na een scheepsramp. Hij is daar
onder meer met een meisje voor wie hij als een plaatsvervangende geliefde fungeert.
Hij wordt ook aan de kant gedaan zodra er een échte man aanspoelt. Deze schrijnende
droom hangt als de zon achter de wolken in dit verhaal omdat hij toch iets moois
voorstelt, maar het verhaal zelf is van het soort: ‘hij zette zich achter z'n tafel bij het
raam en deed niets.’ Toch wordt hij op dat moment heel gelukkig, ‘hij liet een groot
gevoel koninklijk langzaam in zich oprijzen.’ Dat kan opkomen omdat hij alleen is,
al geruime tijd verlost van zijn vrouw (van het soort dat hem hielp als hij zijn zin
niet direct afmaakte): ‘Hij was alleen, maar dan als een Ceasar. Geen vrouw die
oplettend, nerveus, beducht en nog net aan vriendelijk in z'n ogen staarde en daar
God weet wat mee bedoelde.’ Zulke sensaties duren niet lang. Hij slijt zijn dagen
(‘Wat viel er eigenlijk nog te genieten? Lezen? Dat was verlopen tot bladeren’).

Het leven geleefd
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F.B. Hotz, foto Eddy de Jongh

Luctor et emergo-verhalen zijn ‘Drijvende mijnen’ in Ernstvuurwerk en
‘Weltevreden’ in Hotz' nieuwe, nu vierde, bundel Duistere jaren. Deze verhalen gaan
niet over mannen, oud of middelbaar, die hun leven doorbrengen in huurkamers,
maar allebei over Annetje die zich later ontpopt tot An. ‘Drijvende mijnen’ is een
verhaal over de verborgen energie van een meisje dat geteisterd wordt door dood in
haar familie; de een na de ander gaat dood, waarna ze in huis komt bij een oom en
tante, gezegend met een stel hatelijke kinderen en een textielwinkel. Hotz vertelt dit
verhaal met een staccato-achtige soberheid, maar hij staat achter Annetje, later achter
An, en ze gaat niet ten onder aan de stiefmoederlijke liefdeloosheid en het
opdringerige gesar van haar neven en nicht. Ze komt op de kweekschool en krijgt
kennis aan een vriendelijke jongeman. Aan het slot vaart ze naar Indië, waar de
jongeman een ‘betrekking’ heeft en waar ze na enige tijd zal trouwen.
In ‘Weltevreden’ zien we haar in Indië, werkend als gouvernante met een
wervelende doortastendheid. Ook na het huwelijk blijft dat zo, maar Hotz heeft al
in ‘Drijvende mijnen’ enig gif gestrooid en dat komt boven: de vriendelijke jongeman
is wel eens wat uithuizig en er zijn fluisteringen betreffende overspel. Het wordt
door An gedragen, maar het verhaal eindigt helaas, helaas, toch in mineur in Leiden
waar de jongeman na ontslag in Indië in een sigarenzaak moet gaan werken. Maar
An is er en relativeert de verhalen waarin het leven al geleefd is en dat hoogstens
nog wel eens wil opflakkeren door een herinnering. Er zit veel wijsheid in de verhalen
van Hotz, maar het is wijsheid die door de personages niet aangewend wordt. Het is
als met de vele, ontelbare verzoekingen die de mannen bij Hotz hebben te doorstaan:
ze houden van vrouwen en meisjes, ze denken er aan, ze fantaseren er over, strelen
of knijpen wel eens half heimelijk in een bovenarm, maar tot werkelijke actie gaan
ze niet over. Er zit een pijnlijke kloof tussen het genoegen van het zien en het genot
van de werkelijkheid. Een verhaal in Duistere jaren dat niet over dit soort verlangens
gaat, ‘September’, is typerend over de geestesgesteldheid van de meeste mannen in
Hotz' verhalen. In dat verhaal gaat een man een dagje met zijn niet bij hem wonende
vriendin in zijn auto erop uit. Op elke plaats waar ze komen tast de man met zijn
geest de atmosfeer af: is het hier goed? Het is nergens goed. Ze rijden op die dag
half Nederland en een deel van Duitsland door, maar nergens bevalt het hem echt.
Hij hunkert als een ten dode opgeschrevene naar een straal zon; hij is iemand die op
eieren loopt, pas vijftig jaar, en gedraagt zich als iemand van negentig. Het is een
buitengewoon somber verhaal, over een man die nog steeds niet kan aarden op de
wereld.
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Duistere jaren bevat één verhaal uit
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het homo ludens-genre: ‘De leerkracht’. Deze verhalen over musici van een jazz-band
behoren eigenlijk niet tot deze wereld. De heren gedragen zich als schooljongens,
praten in het luchtledige over van alles en nog wat omdat ze er toch niets meer mee
hoeven doen. In een van de verhalen staat: ‘Ze spraken nog over anarchisme, een
mooie leer voor een groot muzikanteneiland.’ Dat is het, de heren spelen op hun
instrument en op het leven en dat past in uitspraken in andere verhalen waarin het
heet dat mannen met het leven spelen en dat vrouwen pas écht leven, ‘hun ijzeren
plan gedoogt geen namaak. Alleen vrouwen bestaan.’ Vrouwen zijn de vijanden van
dit spelende bestaan, ze knellen het af. In ‘De leerkracht’ gaat het minder om de
muziek dan om een meisje dat van de hoofdpersoon fluitles krijgt. Zonder dat hij
door wilde verzoekingen wordt gekweld raakt hij toch door haar in moeilijkheden.

Documentair karakter
Veel verhalen van Hotz hebben een enigszins documentair karakter; er worden veel
werkelijk bestaan hebbende mensen, gebeurtenissen, auto's en voorwerpen in
genoemd. Het titelverhaal speelt zich af rond het jaar 1932, een jaartal dat voor Hotz
cruciaal moet zijn geweest. De onderwijzer die zonder werk komt te zitten maakt
kennis met een chemicus en zijn gezin en is zo blij met deze kennissen dat hij zich
nolens volens begeeft in de kring van een aantal verontruste burgers die iets willen
doen aan de crisis, in de cultuur en in de politiek. Minder onwillig is zijn verhouding
tot het gezin zelf. De verontruste burgers komen ongeregeld bij elkaar en zijn dan
bezig een program op te stellen voor wat de Bond van Verontrusten moet gaan heten.
De Bond wordt door anderen gezien als een fascistisch angehauchte cel, maar daar
is de hoofdpersoon zich niet van bewust. Het verhaal heeft soms onnodige
intermezzo's die commentaar leveren vanuit 1982, maar het roept de sfeer die toen
moet hebben geheerst goed op. De hoofdpersoon begint zich te ergeren aan zijn
aanhankelijkheid ten opzichte van de chemicus en onttrekt zich op tijd aan de Bond.
Hotz is een schrijver die goed kan beschrijven ‘hoe dingen kunnen lopen’. Deze
werkeloze onderwijzer raakt verzeild bij de Bond.
Onlangs verscheen bij Uitgeverij Bzztôh ook een bundel met beschouwingen en
interviews over het werk van Hotz onder redactie van Jan Brokken. De negen verhalen
in Duistere jaren brengen geen nieuwe ontwikkeling in zijn werk zodat die
beschouwingen van toepassing blijven. Het zijn voornamelijk recensies van zijn
bundels verhalen. Een van de weinige essays die het wat ruimer aanpakken is van
Alfred Kerckhoffs, getiteld ‘Tussen decadentisme en dilettantisme’. De vraagstelling,
of Hotz werk tot het decadentisme of het dilettantisme behoort, is wat wonderlijk,
maar de uitwerking stoort zich daar nauwelijks aan en brengt veel aan het licht. In
een noot echter bedankt de schrijver ‘Ad Figlarek, voorzitter van de Bredase
vereniging van neo-decadenten, die dit artikel kritisch heeft doorgelezen.’ Dat is wel
een domper, Hotz en een Bredase vereniging voor neodecadenten... Men stelt zich
daar van alles bij voor.
■
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Taaltje, stijltje, kunstje
De eerste twintig jaar van Total Design
Ontwerp: Total Design door Kees Broos Uitgever: Reflex, 96 p., f35, Vanaf 30 april is in Museum De Beyerd in Breda een tentoonstelling te
zien gewijd aan Total Design. Het boek kost daar f30, Piet Schreuders
Er zijn mensen die zich ergeren aan het onhandige telefoonboek; er zijn mensen die
de folders van het Holland Festival niet kunnen lezen; er zijn mensen die geen museum
meer bezoeken vanwege de smakeloze tentoonstellingsinrichting en affiches; het
interieur van banken en postkantoren brengt sommige mensen tot razernij.
Grote en kleine ergernissen, waarvan er zo veel zijn in een mensenleven. Als je kunt,
ga je ze uit de weg. Maar wat moet iemand doen voor wie schoonheid, harmonie en
stijl nog iets betekenen en daarbij toevallig in Nederland woont? Emigreren, of steeds
maar de andere kant op kijken?
De vormgeving van alles om ons heen (meubels, kranten, huizen, boeken, affiches,
handelsmerken) staat ter discussie. Een paar jaar geleden ontrolde zich een verwoede,
zij het wat vage pennestrijd onder weekbladcolumnisten over ‘de nieuwe lelijkheid’
van ongewenste zaken als de nieuwe cijferzegels, de kantoorpanden van Van Gool
en het nieuwe telefoonboek. Prettige onderwerpen, want het waren duidelijk
afgeperkte eenheden, waartegen, zij het dan vergeefs, een geïnspireerde strijd kon
worden gevoerd. Maar in de werkelijke wereld ging alles gewoon door. Het slechtst
denkbare ontwerp voor een Amsterdams stadhuis/muziektheater werd gebouwd, de
koningin kreeg het lelijkst denkbare staatsieportret en het landhuis Kareol ging tegen
de grond.
Waren het uitwassen van de vernieuwingsdrang die in iedere cultuur moet bestaan,
wil deze niet doodbloeden, of was er iets wezenlijk mis met de cultuur zelf?
Ik heb zoëven het boek Ontwerp: Total Design gelezen en heb oog in oog gestaan
met het grote niets. In dit boek, waarin met veel plaatjes en een beetje tekst een
overzicht wordt gegeven van twintig jaar Nederlandse ontwerpen, is te zien wat er
gebeurt als een absurd idee gelanceerd wordt, in de mode raakt, her en der wordt
overgenomen en uiteindelijk tot instituut verheven. In het boek worden we pijnlijk
geconfronteerd met de wijze waarop een belangrijk deel van de overheid, het
bedrijfsleven en vooral ook onze culturele bolwerken zich in de luren hebben laten
leggen door de verkooppraatjes van een clubje hardwerkende ‘vormgevers’.
Dat clubje bestaat behalve uit Wim Crouwel - die het meest naar buiten treedt in
interviews en discussies - uit Benno Wissing, Ben Bos, Jolijn van de Wouw, Daphne
Duijvelshoff, Wim van der Weerd, Jurriaan Schrofer, Jelle van der Toorn Vrijthoff
en Paul Mijksenaar. (Dat ook Anthon Beeke van 1977 tot, ik meen, 1981 van de
TD-directie deel uitmaakte, wordt niet vermeld, al valt zijn naam meermalen in de
illustratiebijschriften). Behalve de genoemde ontwerpers is er een grote groep die
voor korte of langere perioden aan het bureau verbonden zijn geweest; achter in het
boek worden in totaal 147 namen genoemd. In 1968 liep het aantal medewerkers
tegen de zestig, tegenwoordig bestaat het bureau uit tweeëndertig man (m/v).
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In 1963 zetten Wim Crouwel, Friso Kramer en Benno Wissing het bedrijf ‘TD
Associatie voor Total Design’ op, zakelijk ter zijde gestaan door Dick en Paul
Schwartz. De doelstelling werd als volgt omschreven: ‘Het ontwikkelen en uitwerken
van ideeën betreffende vormgeving op alle gebieden, teneinde waar mogelijk een
eenheid van gedachten (“total design”) hierin tot stand te brengen.’ De stijl van de
frasen waarmee Total Design - TD voor vrienden - haar arbeid voortdurend zou
begeleiden was daarbij in eerste aanzet al vastgelegd. Het woord ‘ontwikkelen’ was
na die eerste beginselverklaring niet meer weg te branden: vignetten, affiches,
bewegwijzeringsystemen en boekomslagen worden sindsdien door TD niet bedacht,
getekend, ontworpen, uitgekakt of uitgebraakt, zij worden ontwikkeld. IJverig wordt
er gevisualiseerd, door multidisciplinaire teams, met fijnmazige werkmethoden.

Wim Crouwel

Hoe wordt in TD-taal de taak van het eigen bedrijf geformuleerd? ‘Het omgaan
met tekst en beeld, met object en ruimte... processen visualiseren... bedoelingen
verbeelden... ruimtelijke situaties ontwikkelen... structuur brengen in visueel
materiaal.’ Hoe lachwekkend ook, dit gekwebbel heeft een overdonderend succes
gehad. Het blijkt maar al te goed te passen bij de mentaliteit van bedrijfsleidingen
en bij de kool-en-geit-sparende taaltjes van kunstambtenaren. De TD-taal zorgt voor
een papieren rookgordijn dat prachtig aansluit bij de cultuur van stencils, nota's,
notities, verkenningen en voorlopige inventarisaties zoals die in de jaren zestig
ontstond, en die nog steeds stand houdt.
Ik heb Wim Crouwel een paar keer ontmoet en in het openbaar horen spreken.
Een sympathieke, intelligente, geestige man, die goed formuleert en meeslepend kan
vertellen over zijn werk en dat van anderen. Het is me dikwijls overkomen dat de
uitspraken waarmee hij dat werk toelicht of verdedigt, me buitengewoon zinnig leken.
Misschien komt dat doordat Crouwels beschouwingen, hoe wetenschappelijk ze ook
klinken, eigenlijk nooit wetenschappelijk kunnen zijn omdat ze nooit mogelijkheden
uitsluiten, maar alleen algemeenheden aangeven. ‘Het is veel belangrijker,’ schreef
Crouwel bij voorbeeld in 1974, ‘om alledaags drukwerk zoals overheidsformulieren,
telefoongidsen, leerboeken, dienstregelingen, informatiekranten, pamfletten enz.
door een ontwerper te laten verzorgen.’ Daar valt weinig tegenin te brengen, al is
de vraag of die ontwerper dan in alle gevallen W. Crouwel moet heten. ‘Je moet als
bemiddelaar niet trachten de boodschap beter over te brengen dan degene die de
boodschap uitzendt. Ik zeg het met nadruk: een boek wordt nooit beter door de
typografie.’ Is dit soms een vrijbrief om voortaan boeken slechter te maken door de
typografie?
Behalve het taaltje, heeft ook de visuele stijl van TD zich van haar succes verzekerd.
‘We lieten,’ vertelt Benno Wissing terwijl hij terugblikt op de historie van zijn bureau,
‘alle grafische produkten in hetzelfde lettertype zetten met zgn. Engelse regelval en
nauwe woordspatie.’ De catalogus schrijft: ‘Bij de bestaande lettertypen is er een
select aantal waarmee het bureau wil werken.’ Zo is er ook een beperking op andere
grafische terreinen: men wil liever met foto's werken dan met tekeningen, en voorts
zien we veel vergrote rasterpunten, dunne lijnen, hard afgedrukte foto's, uit streepjes
opgebouwde illustraties. In een enkel geval moet zo'n beredeneerde werkwijze tot
een stijlvol resultaat leiden en dat gebeurt dan ook, maar meestal zien de produkten
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er ‘bedacht’ en armzalig uit. De gedachtenkronkel die opvalt in alle theoretische
verhandelingen van TD is dat de vormgeving ‘de boodschap’ nooit in de weg mag
staan en daarom neutraal, zich zelf wegcijferend moet zijn... en dus, voegt men er
zwijgend aan toe, gebruiken wij de Univers medium, Engelse regelval, nauwe
woordspatie enzovoorts. Wie zegt dat deze grafische oplossing niet door veel mensen
als lelijk, dus als storend voor de boodschap, wordt ervaren?
Hoeveel wetenschappelijke verhandelingen, leesbaarheidstests, interviews,
onderzoeken en nota's men bij TD ook over deze kwestie laat circuleren, nooit zal
ik erdoor worden overtuigd van de noodzaak van juist déze stijl. Deze nieuwe esthetiek
(die met strikt niet-esthetische eisen wordt binnengehaald) is aanmatigender en
tyrannieker dan die van alle voorgaande stijlperioden, de Jugendstil inbegrepen. Het
‘total design’ van TD is net zo extreem, esoterisch, hobbyistisch en sfeerbepalend
als Jugendstil. Hoe heftig Wim Crouwel het ook ontkent, TD brengt een stijl als
iedere andere. Ik zou het zelfs eerder een stijltje willen noemen. Een voorbeeld: bij
het ontwerpen van gemeentewapens (in TD-taal: ‘beeldmerken die deel uitmaken
van het identiteitsprogramma van een gemeente’) koos men in het geval van Capelle
aan den IJssel
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A Langwerpig affiche uit de reeks voor het Amsterdams Historisch Museum, ontwerp Jolijn
van de Wouw, 1979. De lange, smalle vorm zou de ‘herkenbaarheid’ verhogen; intussen zijn de
afbeeldingen van archeologische vondsten zonder enig gevoel voor sfeer binnen een ‘grid’
gedrongen.

B Dubbele pagina uit de Spectrum Encyclopedie, uitgave Het Spectrum, Utrecht 1974. Een vast
stramien ‘controleert de relatie tussen tekst en illustraties’, wat dat ook moge betekenen.

C Huisstijl van Randstad uitzendbureau, ‘ontwikkeld’ door het ‘team’ van Ben Bos. ‘Opgave
was steeds het image helder en pregnant te houden binnen een zeer wisselvallige stedelijke
omgeving,’ zo wordt een en ander toegelicht.

D In samenwerking met de Haagse ‘bureaus’ Tel Design en Studio Dunbar ‘ontwikkelde’ TD
de totale bedrijfsstijl voor de PTT. Het telefoonboek is daarvan het meest bekend én
controversieel. Ontwerp: Jolijn van de Wouw, Bram Engelse, Wim Crouwel en een
‘multidisciplinair team van PTT’.
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E Vast affiche voor het Stedelijk Museum Amsterdam, ontwerp Wim Crouwel. Uitzonderingen
daargelaten, zijn sedert 1963 alle SM-catalogi en -affiches afkomstig van TD Associatie voor
Total Design bv.

F Uit de serie ‘Het nieuwe bouwen’, 1982 (affiches en catalogi)

G Twee zomerzegels, ontworpen door Daphne Duijvelshoff: ‘de horizontale lijnen maken de
zegels tot een serie,’ aldus het ontwerpbureau.
PS
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voor een vignet met twee visjes, horizontaal gespiegeld, die samen zo iets als de
letter C vormen. Een zwak idee misschien, maar het kán goed uitgevoerd worden.
Hier komt echter de merkwaardige TD-aanpak om de hoek kijken: dit doet men niet.
De visjes zijn weggestyleerd tot de meest wezenloze vormen die onder de gegeven
omstandigheden ‘ontwikkeld’ hadden kunnen worden. Waarom? Stylering, daar heb
ik het niet over, dat is zo oud als het ontwerpen zelf, maar waarom moet er lelijk
gestyleerd worden? Nog een voorbeeld: als iemand er zin in heeft om de G van De
Gruyter geheel op te bouwen uit geometrische vormen, moet hij vooral zijn gang
gaan, maar waarom kiest hij uit alle denkbare mogelijkheden de visueel meest
afstotende, namelijk het vignet dan Ben Bos in 1971 maakte?

Beeldmerk gemeente Capelle aan den IJssel. De ontwerpers zelf spreken hierbij van een ‘speels
beeldelement’.

Logo voor kruideniersbedrijf De Gruyter, ontworpen door Ben Bos, 1971

Deze ‘logo's’ ontwikkelde het bureau TD Associatie voor Total Design BV voor zich zelf (boven,
1962) en voor het Stedelijk Museum, Amsterdam (onder)

Na de postzegels en het telefoonboek een logische volgende stap: telefoonboek en postzegel in
één. (Postzegel 100 jaar Telefonie, 1982)
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Een van de weinige keren dat Crouwel zich zelf het gebruik van buitenissige lettertypen
permitteerde was voor de afficheserie ‘Nederlandse architectuur’ in 1975.

Waarom? Vermoedelijk omdat er al jaren geleden, voor de ‘nieuwe
lelijkheid’-discussies, bij overheid en publiek een grens is overschreden. De
hoeveelheid ongein en wansmaak moest aan het begin van de jaren zeventig een
kritische waarde hebben bereikt; de mens, niet meer in staat om steeds maar weer
agressief te reageren op iedere aanslag op zijn esthetisch gevoel, heeft zijn oordelend
vermogen op een zacht pitje gezet en reageert alleen nog op formules. Hij ziet niet
meer de gestyleerde r van uitzendbureau Randstad, hij hoort alleen nog: ‘het image,
helder en pregnant binnen een zeer wisselvallige stedelijke omgeving’. Hij ziet niet
meer de dodelijk saaie affiches van het Stedelijk Museum, hij hoort slechts: ‘Binnen
een bewust beperkt arsenaal aan grafische middelen kan een steeds weer verrassend
beeld geschapen worden.’ Nee, je kunt wel zeggen dat ik helemaal niet zo gesteld
ben op het werk van TD, vooral niet nu ik nog eens in één klap kennis heb kunnen
nemen van hun produktie. Maar hoe iemands werk ook is, als hij zich twintig jaar
aan de top van de ontwerpwereld kan handhaven, verdient hij, al was het maar
vanwege de curiositeit, een goede overzichtscatalogus, met een goede, kritische tekst
die ergens over gaat, een goede verantwoording van de afbeeldingen, een bronnenlijst,
een bruikbare bibliografie, eventueel een register... en natuurlijk een goede
vormgeving. Maar de lezer raadt het al, zo'n boek is Ontwerp: Total Design niet. Het
heeft het formaat van een langspeelplaat en het uiterlijk van een kunstcatalogus, maar
het is geen van beide. Is het dan louter self-promotion? De tekst is weliswaar van
Kees Broos, maar de ‘redactie’ - wat dat ook precies moge betekenen - bestond uit
vijf leden van TD, en ook de vormgeving werd binnenskamers uitbesteed, namelijk
aan Reynoud Homan gvn, Frans Lieshout gvn en Jelle van der Toorn Vrijthoff M.
des. RCA gvn agi. Drie grote talenten, die met enorme geestdrift aan het knippen en
plakken zijn geslagen, dat kan je wel zien. Terwijl Homan tekst en foto's recht
monteerde, plaatste Lieshout de kolommen schuin naar rechts en plakte Van der
Toorn Vrijthoff het materiaal schuin de andere kant op. Een origineel allegaartje is
het resultaat, waarbij de lezer als vanzelf komt tot vragen als ‘Hoe werkt een
vormgever?’
De hoofdtekst is van de hand van Kees Broos, een ervaren catalogussenschrijver,
die hier echter niet blijkt geeft van enige wezenlijke belangstelling voor zijn
onderwerp. Zijn tekst vangt aan met de foute constructie ‘Wandelend (...) langs de
fleurig ingerichte etalage van een vestiging van het uitzendbureau Randstad, passeert
hem het rode bestelwagentje van de Snelpost’ en verderop wordt het niet veel beter.
Hij besluit zijn risicoloze kunstluizenproza - het is de ironische verdienste van de
TD's typografie, dat het ondubbelzinnig als zodanig wordt ontmaskerd - met: ‘Het
boek is te beschouwen als een voorlopige inventarisatie, want het bureau is ook nu
in vol bedrijf en eerder geneigd naar de toekomst te kijken dan al te lang bij het
verleden stil te staan.’ Een zin die zo uit een door TD vormgeven jaarverslag gelicht
zou kunnen zijn. Broos' stuk is door een ‘stafmedewerkster’ van het Centrum voor
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beeldende kunst De Beyerd, Sonja Herst BA, op abominabele wijze in het Engels
vertaald (ik kan er ook niets aan doen, ik had graag nog ergens iets aardigs gezegd);
de illustratiebijschriften zitten vol fouten en onduidelijkheden en bibliografie is
nagenoeg onbruikbaar door de gewilde typografie.
Ontwerp: Total Design geeft met macabere volharding zo'n vierhonderd
voorbeelden van grafische ontwerpen, die blijkbaar door mensen zijn gemaakt, in
alle ernst ingediend, en nog geaccepteerd ook.
Voorbeelden, stuk voor stuk, van hoe het niet moet, maar in Nederland toch gebeurt,
steeds meer, steeds onontkoombaarder. Een regenbui die nooit meer ophoudt.
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De helden zijn moe
Hellema's wet van de souvereiniteit van het slachtoffer
Enige reizen dienden niet ter zake Verhalen door Hellema Uitgever:
Querido, 220 p., f35,Frans de Rover
‘Houdt het dan nooit op?’ Met die vraag begon ik vorig jaar mijn bespreking van
Hellema's debuut Langzame dans als verzoeningsrite, wéér een boek over de
(gevolgen van) de oorlog. Als antwoord gaf ik Hellema's aanhaling van de laatste
woorden van Hans Frank: ‘Duizend jaren zullen voorbijgaan en nog zal de schuld
van Duitsland niet zijn uitgewist.’ Langzame dans was een ook literair indrukwekkend
verslag van die onuitwisbaarheid, voor slachtoffer én beul. In Enige reizen dienden
niet ter zake wordt deze thematiek verder uitgebouwd.
Het eerste verhaal, met de voor Hellema's werk bijna programmatische titel ‘Netwerk’,
sluit, evenals het laatste verhaal, direct aan bij ‘Het andere eind van de lijn’ uit
Langzame dans. De drie verhalen brengen de lijn in kaart van de ontsnappingsroute
voor vluchtelingen van Noord- naar Zuid-Europa en het netwerk van agenten die
daarbij betrokken waren. Hellema was een van die agenten; door verraad liep hij in
Brussel in de Duitse val met alle gevolgen vandien, de agent aan wie hij ‘zijn’
vluchteling moest overdragen werd ter plekke neergeschoten. Het laatste verhaal
bevat de ontmoeting op de plaats des onheils tussen Hellema en Danielle, de dochter
van de vermoorde agent. Een gesprek over schuld en vergeving. Hellema formuleert
‘de wet van de souvereiniteit van het slachtoffer’ (en daarmee van de onderworpenheid
van de dader): ‘Alleen het slachtoffer zal, als een daad van rechtvaardigheid,
vergeving schenken nadat de dader de schade heeft hersteld.’ En dan is het Danielle
die met een heftige reactie het boek besluit: ‘vergeving, absolutie, dekt het kwaad
toe, maar er zijn graven die open moeten blijven en ten hemel stinken!’
Dat juist Danielle deze zware woorden uitspreekt, accentueert een belangrijk
verschil tussen deze bundel en de vorige: waar toen een rituele dans tussen getekende
generatiegenoten - slachtoffer en beulen - uitgevoerd werd, heeft nu een confrontatie
plaats tussen Hellema en de tweede generatie: de kinderen van daders en slachtoffers.
De schuld van Duitsland is onuitwisbaar.
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Hellema, foto Chris van Houts

Grondtoon
De grondtoon van beide bundels mag dezelfde zijn, in de uitwerking van zijn nieuwe
verhalen toont Hellema zich een schrijver die ook het langere verhaal aankan met
een uitgesponnen intrige die vol spanning blijft. Onderling blijken de verhalen door
allerlei dwarsverbanden zodanig samen te hangen (een netwerk te vormen) dat de
bundel zich laat lezen als een roman. Een fragmentarische roman, gestructureerd op
de wijze die de verteller aangeeft in zijn commentaar op de levensloop van het meisje
Sylvia, de dochter van een naar Zuid-Amerika gevluchte oorlogsmisdadiger:
‘Gefrusteerd door de bizarre logica van het onafwendbare dat zijn eigen kruislijnen
uitzet langs de meetlat van de tijd, zocht ze een schuldige aan te wijzen voor wat ze
als een mislukking beschouwde. Het is haar niet gelukt - niet met wat zij wist. Met
haar fotografisch geheugen had ze beelden vastgelegd zonder de verbanden na te
trekken, waardoor onbelichte plekken ontstonden die pas later zijn ingevuld.’ Door
Hellema, moet eraan toegevoegd, die zich in die invulling een meester toont, enerzijds
door de zorgvuldige dosering van informatie, anderzijds door de situering van zijn
verhalen in de wereld van ‘zakenlieden eerlijk als goud’.
Het verhaal ‘Sylvia’ is het eerste van een vijftal (vijf fragmenten) dat volgens een
‘bizarre logica’ (de enig juiste term) in elkaar blijkt te passen en een geheel van 130
bladzijden oplevert dat ook als afzonderlijke uitgave een fascinerend boek zou zijn.
Vanuit Urugay komt Sylvia Oberon op twintigjarige leeftijd naar Europa zonder ook
maar iets te vermoeden van haar vaders verleden. Maar er zijn graven die openblijven
en bij stukjes en beetjes krijgt de geschiedenis van de oorlog macht over haar. Door
een verhouding met een DDR-spion verzeilt ze in Oost-Berlijn en daar krijgt ze
antwoord op de laatste vragen over de rol van haar vader (een antwoord dat de
Oostduitsers overigens konden geven dank zij informatie van Hellema, beschreven
in het verhaal ‘Terugkeer uit Oost-Berlijn’ in Langzame dans): ‘Zag ze niet in dat
deze mannen schuldig waren, zonder uitzondering, ook al waren hun persoonlijke
wandaden misschien gering. En wist ze niet dat de Duitse Democratische Republiek,
natuurlijk samen met haar Russische vrienden, het enige land ter wereld was dat
vastbesloten was zulke dingen nooit weer te laten gebeuren? Zou het voor een jonge
vrouw als Sylvia niet een prachtige taak zijn om iets goed te maken van haar vaders
schuld en zich in te zetten in de strijd voor vrede en vrijheid?’ Ze krijgt een training
in het verzamelen van economische gegevens, specialiseert zich in economische
spionage en wordt vanwege haar kennis van het Spaans naar Zuid-Amerika gestuurd
om zelfstandig te opereren.

Internationaal bedrijfsleven
Daarmee lijkt een anonieme verteller (Hellema treedt niet ‘zichtbaar’ of onder eigen
naam op) het verhaal te hebben opgetekend: ‘Ademloos, in een stortvloed van
woorden, heeft ze het relaas van haar leven gedaan.’ Een verhaal over het doorwerken
van de schuld in de tweede generatie. In de volgende verhalen is Hellema weer de
hoofdpersoon; hij voert de lezer binnen in de wereld van het internationale
bedrijfsleven waar begrippen als intimidatie, chantage en omkoperij nu eenmaal een
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wat andere gevoelswaarde hebben dan in de rest van de wereld. Zeker wanneer het
om transacties in Zuid-Amerika gaat,
Vervolg op pagina 11
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Pegasus in de pas gebracht
Bert Schierbeek stemt de stemmen van vrienden
Binnenwerk door Bert Schierbeek Uitgever: De Bezige Bij, 160 p., f24,50
Rein Bloem
Er is een gedicht van Lucebert, Het materiaal van de dichter, waarin de poëzie wordt
voorgesteld als een soort continu bedrijf, dat alle vormen van de werkelijkheid stopt
in de smeltovens van de verbeelding. Dat gedicht maakt met woorden als alle, steeds,
ooit, elke, vroeger, later, moederschoot, graf, een alomvattende indruk en het is
daarom niet voor niets opgedragen aan Bert Schierbeek, de prozadichter die meer
dan wie ook materiaal van allerlei aard in zijn werk doet.
Dat is Schierbeeks kracht en tegelijkertijd zijn probleem: hoe de stortvloed aan
gegevens in te dammen, de alle kanten heen galopperende Pegasus te breidelen, de
‘os van mijn verbeelding’ (Lucebert), waarvan het bloed ook kruipt waar het niet
gaan kan, voor ontbinding te behoeden. Ik denk dat zulks Schierbeek pas helemaal
gelukt is in Weerwerk (1977), het eerste deel van een cyclus, die met Betrekkingen
(1979) en Binnenwerk (1982) vorm zou krijgen.
Weerwerk, waarin de legio mogelijke betekenissen van de titel helder en
systematisch worden uitgewerkt, heeft de basisstructuur van een gesprek tussen
Schierbeek zelf en een natuurmens, de boer Marcel die beschikt over een hoogst
opmerkelijke, als vanzelfsprekende levenswijsheid. Die dialoog fungeert als
bindmiddel tussen zeer ongelijksoortige informaties, die op deze manier werken als
communicerende vaten. Betrekkingen ontbeert zo'n grondtoon, de titel geeft al aan
waar het naar toe gaat: alles wordt op alles betrokken en dat procédé laboreert aan
enige willekeur.
Maar in Binnenwerk heeft Schierbeek zich werkelijk overtroffen, hij heeft Pegasus
in de pas gebracht. Hoe welbewust dat is nagestreefd, blijkt uit een passage op
bladzijde 34/35 waarin hij in helder, niet-associatief proza (daarin is dat fragment
de uitzondering die de poëtische regel van het boek bevestigt) uitlegt wat het
wezenlijke verschil is tussen zijn werkwijze van vroeger en die van nu:

Boeddha
‘...was ik geboeid door het boeddhisme de eerste zin van Boeddha's leer “Alle met
zintuigen begaafde wezens lijden” zo zit ik hier meer dan veertig jaar en heb mij
verkruimeld over alles wat zintuigen heeft d.w.z. over alle verschijningsvormen
daarvan de mensen de dieren de planten de wind het licht en de duisternis en bouwde
verwantschappen op die mijn ziel meer en meer zijn gaan bevolken d.w.z. met
medewerking van mijn lichaam en ik ben vol geraakt en mij zelf kwijtgeraakt dacht
ik tot ik merkte dat met alles in en om mij en dat verenigd ik toch altijd weer zat als
ik zat en ik veel met mijzelf zat en tot de ontdekking kwam dat de eenwording en de
extase die daarmee gepaard gaat mij niet uit mijzelf hief integendeel mij mijn zelf
meer en meer duidelijk maakte zelfs begrensde binnen het onbegrensde dat ik
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omhelsde zoals ik vroeger zou hebben gedaan met een vrouw en ik merkte dat er
niets werd opgelost dat ik nog steeds zit en dat wel te midden van miljoenen die
honger hebben en uit hoofde daarvan ook zitten...’

Bert Schierbeek, tekening van Siegfried Woldhek

De ellende van anderen als een beperking van het onbegrensde, machteloos
mede-lijden als een noodzakelijk, persoonlijk verweer. Onmiddellijk op de hierboven
geciteerde schuldbekentenis volgt één van de varianten op de titel, die als een refrein
door het boek speelt:
denk ik: blaffen geblazen
wat binnen werkt en niet
naar buiten treedt
blijft onvertaald

Je kan met wat in de buitenwereld aan hondse ellende plaatsvindt niet blijven zitten,
je moet er van binnenuit op reageren, in alle beperking het antwoord niet schuldig
blijven.
De eerste gebeurtenis die om zo'n reactie vraagt is de dood van de vader, die op
hoge leeftijd sterft in het ABC (Algemeen Bejaarden Centrum). Veertig jaar lang
heeft deze onafhankelijke, rechtzinnige kindervriend als onderwijzer lesgegeven in
het abc, het werktuig van zijn schrijvende zoon, die uit Amerika naar hem toe reizend
beseft dat de onbegrensde mogelijkheden van de taal uitmonden in het
bejaardencentrum.
Blijken het motto van het boek, Les chemins perdus mènent tous à la mémoire uit
de Heraclitorismes van Marcel Mariën, produceert Schierbeeks Franse buurman nog
steeds een stroom van sappige levenswijsheden, maar in Binnenwerk is de boer toch
niet de belangrijkste aangever. Als zodanig functioneert de vader, wiens beeld
voortdurend opduikt in de volgende stroom van menselijke lotgevallen. Hij is de
verbindingsman in de stoet van Groningse en Amerikaanse doden, waarmee de
schrijver zitten blijft. Na de vader lijkt mij de beeldhouwe Harry Bertoia, die bij
monde van zijn weduwe, geïnterviewd door Tom Johnson van Village Voice, tot
leven komt als de maker van de sonambients (ruisende rietstaven van ijzer) het
sprekendste voorbeeld:
alles is hier
maar niet gescheiden
het is één groot veld
verleden en heden
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verzameld in het geluid
van een gong
onder de grond

I have the feeling that I am in a very sacred place, zegt Tom Johnson daarvan.
Een andere, ditmaal levende woordvoerder is de beiaardier van de campus in Ann
Arbor, luisterend naar de onwaarschijnlijke naam van Percival Price. Van hem komt
de belangrijkste variant op de correspondentie tussen buiten en binnen:
een klok is een afgeknotte kegel
hol van binnen
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daarom geeft ie geluid
als je er op slaat
je kunt er van buiten af op slaan
of van binnen uit met een klepel

Echo's
Zo worden over een afstand van dertig bladzijden de levende beiaardier en de dode
beeldhouwer door Schierbeek verbonden. Het boek zit vol met die echo's en
correspondenties, niet in het minst door het opnemen van brieven die in Amerika,
Iowa City, dankbaar ontvangen worden. Ook vrienden die langskomen zijn van harte
welkom. De opmerkelijkste daarvan is de Balinese dichter Frans Nadjira, ontmoet
op de campus, later opgezocht op zijn paradijselijk eiland. Nadjira weigert in Amerika
Engels te leren of zich in het sociale verkeer te storten, omdat hij zich zelf wil blijven.
Voor Schierbeek vertolkt hij de stem van vroeger, het verleden van de onbegrensde,
natuurlijke mogelijkheden. Hij heeft daar nog steeds het grootste respect voor, maar
het is een tegenstem geworden, contrapunt van de begrenzing die het thema is van
Binnenwerk.
Daarin weert Schierbeek zich als nooit tevoren. Het is verbazingwekkend en
aangrijpend om te volgen hoe hij de talrijke stemmen op elkaar afstemt en tegen
elkaar afgrenst. Alsof het vanzelf gaat, zo zonder haperingen wordt het spel gespeeld.
De inzet daarvan is een kwestie van menselijke tragiek in het gamma van dood,
geweld, honger en armoede. Dat zijn grote, zwaarwegende gegevens. Het meesterlijke
is, dat Schierbeek die bij wijze van spreken klein krijgt. De herinnering waarmee het
boek besluit is die van Cathrien Haaijer uit Zuidbroek, één van de
correspondentievrienden die in haar brief schrijft hoe haar man Jelle Krans is
overleden. Die herinnering - voortkomend uit zo'n verloren weg van Marcel Mariëns
motto - gaat over Cathrien die met de dochter van ‘een van onze arbeiders’ naar
school loopt; zij eet een appel, haar vriendinnetje Jeltje vraagt of zij het klokkenhuis
mag hebben. Dat klokkenhuis, teken van honger, is de weerklank van de klok van
Price en de gong van Bertoia. Nog eens worden dood en leven bijna speels met elkaar
verbonden. Ook het refrein klinkt voor de laatste maal:
zo dringt buiten
met kracht naar binnen
en keert je binnenste
buiten

Dat is een slotakkoord waar op Schierbeek trots kan zijn.

De helden zijn moe
Vervolg op pagina 9
waar Europese industrieën tegen elkaar worden uitgespeeld of juister: zich zelf tegen
elkaar uitspelen. Met veel gevoel voor ironie beschrijft Hellema de stoelendans van
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de industriële mafia, maar uiteindelijk zit híj met het contract voor de bouw van een
fabriek op de vliegtuigstoel retour Nederland. Onder de dubbelzinnige titel ‘Het
laatste bedrijf’ volgt dan een komisch toneelspel van een handvol directeuren en een
regeringscommissaris om het behoud van (vooral de eigen financiële posities in een
vrijwel failliete bedrijfstak. De bevindingen van een parlementaire enquêtecommissie
kunnen geen pregnanter beeld opleveren van het geschuif en gehannes met de grote
poet en de verantwoordelijkheid daarvoor tussen directies, gedelegeerden, ministeries.
Hellema toont iets te veel eigen onderzoeksinitiatief, zijn contract voor de bouw van
de fabriek wordt geannuleerd, dit bedrijf was zijn laatste bedrijf. Maar de sluwe
directeur van de opgeheven afdeling ‘Consultancy International’ heeft de technische
specificaties voor de fabriek in zijn hoofd en als free lancer vliegt hij terug naar
Zuid-Amerika. Nu begint werkelijk het laatste bedrijf van deze geschiedenis: ‘Italiaans
voor beginners’, het langste verhaal van de bundel, en het beste.

Spanning
‘Toen ik voor de tweede keer van mijn leven landde op Aeropuerto Jorge Chavez,
het internationale vliegveld van Lima, Peru, was ik meer dan ooit een eenzame wolf.’
Maar één met tanden; de figuur Hellema zoals die in dit verhaal wordt ingevuld, lijkt
een cumulatie van de ‘Hellema's’ uit alle voorgaande verhalen: een zakenman, gepokt
en gemazeld in een pokerspel waarin zeggen zilver is en zwijgen goud, balancerend
op de grenzen van het oirbare, handelend vanuit een diepgeworteld cynisme vooral.
Voor een hoge dollarprijs weet hij zijn kennis voor het fabrieksontwerp te verkopen
aan Italianen die hij eerder te slim af was. Maar de uitwerking van het cijfermateriaal
kost tijd; zij voegen hem een secretaresse-bewaakster toe: Sylvia Oberon. Plotseling
krijgt een zo maar spannend verhaal een diepe onderstroom die het nóg spannender
maakt. Onnavolgbaar, in een droge, heldere stijl, weet Hellema de detective-achtige
sfeer op te roepen van een situatie waarin de een de ander wantrouwig beloert en
bewaakt. Het gedwongen samenzijn van Hellema en Sylvia laat haar niet onberoerd:
juist de afstand die hij, soms zich zelf forcerend, tot haar bewaart, maakt dat ze
verliefd op hem wordt. Zij smeekt hem bijna haar mee te nemen naar Europa; hij
weigert en wijst haar af. Misschien dat het op zo'n moment gebeurd is: ‘Ademloos,
in een stortvloed van woorden, heeft ze het relaas van haar leven gedaan.’
Inducerend-deducerend heeft hij haar echter al ontmaskerd als een spionne voor een
derde partij. Door een list zet hij haar - en haar Oostberlijnse opdrachtgevers - buiten
spel. Exit Sylvia. Voorgoed ditmaal. Hellema overwint. Overwint? De Tweede
Wereldoorlog kent geen overwinnaars die het moreel recht hebben zich als zodanig
te manifesteren. Het is een oorlog die slechts slachtoffers gemaakt heeft. ‘Van dit
verleden worden de sporen onderhuids gedragen. Wie er deel aan had, is pas
herkenbaar als hij zich kenbaar heeft gemaakt.’
In Hellema's verhalen maken de personages, allen op een of andere manier
verbonden door het onderhuids netwerk van een onuitwisbaar verleden, zich kenbaar.
Zij worden daartoe gedwongen door een soms bijna meedogenloos ontmaskerende
Hellema. Hellema heeft daartoe het recht; de vrouw Danielle spreekt hem aan met:
‘Jij bent een levend slachtoffer, teruggekomen van de achterkant van de hel.’ Volgens
de wet van de soevereiniteit van het slachtoffer mag Hellema beslissen over de wijze
van afrekening. Hij deelt zich daarbij ogenschijnlijk een heldenrol toe. Ogenschijnijk.
In het ontroerend gesprek met Danielle waarmee het boek besluit, merkt hij ironisch
op: ‘De helden zijn moe.’ Onder het verslag van alle zakelijke en amoureuze bravoure

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

blijft vooral die uitspraak meeklinken. Daarin ligt de kracht van Hellema's
schrijverschap.
■
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In de ban van de waanzin
Indrukwekkende documentaire van ‘gestoorde teksten’
Raster 24/1983 Tijdschrift in boekvorm Gestoorde teksten Eindredactie
van dit nummer: J.F. Vogelaar Uitgever: De Bezige Bij, 326 p., f29,50
Cyrille Offermans
Waanzin en moderne kunst zijn in de volksmond haast één pot nat. Evenals de
geestelijk gestoorde drukt menig kunstenaar zich immers uit in een soort geheimtaal,
slechts toegankelijk voor geschifte soorten lotgenoten. Het verschil is hoogstens dat
de een niet beter weet, terwijl de ander dat met opzet doet - gek zijn ze allebei. Slechts
weinigen hebben oog en oor voor het verdriet en de woede, de kennis en de kritiek
die in abnormale uitdrukking aan de oppervlakte komen; ‘miniem is het aantal geaarde
mensen dat werkelijk bereid is geloof te schenken’, schreef een anonieme broeder
in 't kwaad.
In het buitenland ligt dat een beetje anders. In Frankrijk en Duitsland bestaat er al
meer dan een halve eeuw een niet primair klinische belangstelling voor het creatieve
werk van geestelijk gestoorden, zowel van de kant van de kunstenaars als van de
kant van de psychiatrie. De surrealisten staken hun sympathie voor dat werk niet
onder stoelen of banken, psychiaters begonnen het te verzamelen. Pioniersarbeid
werd verricht door Hans Prinzhorn, een psychiater uit Heidelberg, die omstreeks
1920 zo'n zesduizend tekeningen, schilderijen, sculpturen en bewerkte voorwerpen
van geïnterneerden bij elkaar bracht. Prinzhorn was ook een van de eersten die aan
die uitingen artistieke waarde toekende. Iets soortgelijks deed Alexander Mette in
1928 voor de schriftelijke uitingen van de schizofreen in Über Beziehungen zwischen
Spracheigentümlichkeiten schizophrener und dichterischer Produktion.
In de jaren dertig werd het werk van de psychiatrische patiënt en de
experimenterende kunstenaar minder genuanceerd met elkaar in verband gebracht,
de nazi's gooiden het op één hoop. Om het te verbranden. Dat er met die altijd voor
gezond gehouden opvattingen ook iets niet helemaal in de haak was, kon na de
miljoenenmoord moeilijk nog ontkend worden: de werkelijke waanzin bleek zich in
het hart van de redelijkheid te hebben genesteld. Vandaar dat de explosies van
creativiteit direct na de oorlog ook tot een herwaardering van de waanzin leidden,
zij het andermaal bij bedroevend weinigen. Antonin Artaud, die zelf negen jaar in
een inrichting had gezeten, publiceerde in 1947 een boek over Van Gogh met de
veelzeggende titel Van Gogh, le suicidé de la societé (zelfmoordenaar door de
maatschappij). Jean Dubuffet verzamelde schilderijen van gestoorden en liet er zich
in zijn eigen werk door inspireren. Naar analogie van de term ‘art brut’, waarmee
Dubuffet zijn werk buiten het domein van de gevestigde kunst wilde situeren, zou
Michel Thévoz later spreken van ‘écrits brut’ ter typering van pathologische
geschriften. Maar dan zijn we al aangeland in de tijd waarin de boeken van Bataille,
Foucault, Derrida, Deleuze en Guattari de gemakzuchtige tweedeling
redelijkheid-waanzin tot in de fundamenten hebben ondergraven.
Eindelijk is er nu ook in ons land een boek verschenen met gestoorde teksten. Dat
boek, vermomd als een aflevering van het tijdschrift Raster, is samengesteld door
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J.F. Vogelaar, de aangewezen persoon voor dit werk. Vogelaars belangrijkste boeken,
Raadsels van het rund en Alle vlees, zijn immers onder meer pogingen de geschiedenis
van de waanzin met literaire middelen in kaart te brengen: hij eist er recht van spreken
op voor alles wat er ooit uit naam van het gezonde verstand werd weggesneden en
onderdrukt. Daarnaast schreef Vogelaar over geestverwanten als Heinrich Anton
Müller, Robert Walser, Roussel en Joyce. Laat ik het maar meteen zeggen: dit boek
is niet alleen een uitstekende theoretische introductie in het verschijnsel gestoorde
tekst, het bevat ook een verzameling ‘gevallen’ van allerlei aard en origine die althans
mij, zacht gezegd, niet onberoerd hebben gelaten.

Dossier
In een inleiding zet Vogelaar uiteen op grond waarvan hij gekozen heeft voor de
term ‘gestoorde teksten’: ‘Ondanks het risico dat de benaming voor sommige oren
een ongunstige bijklank kan hebben, heeft de term “gestoorde teksten” het voordeel
dat allerlei (voorbarige, kwalificerende) tweedelingen en tegenstellingen vermeden
kunnen worden. In het midden blijft of het om literaire of nietliteraire teksten gaat.
Bovendien wordt niet bij voorbaat een uitspraak gedaan over de vraag of het teksten
zijn die van buitenaf gestoord zijn (in de mogelijkheid om aan de communicatie deel
te nemen of in de mogelijkheid eigenzinnige mededelingen te doen die niet met de
gangbare communicatieregels stroken) of van binnenuit, ongewild door ziekte, spraakof andere stoornis, of opzettelijk als storend bedoeld, als reactie op en afweer of
versterking van communicatiestoornissen, taal-, denk- en gedragsregulering of andere
druk van buitenaf. Over bewuste bedoelingen op dit vlak is nagenoeg niets bekend.’
Dat het goed is voorbarige tweedelingen te vermijden wordt vooral duidelijk in
het ‘Dossier’, een afdeling in het boek waarin tussen brieven en andere geschriften
uit inrichtingen literaire fragmenten staan van Arp, Beckett, Joyce, Rosa (uit De
derde oever van de rivier, een fenomenaal boek), Weiss, Strindberg en Einstein.
Eenmaal onder de noemers ‘kunst’ en ‘waanzin’ vandaan gehaald, blijkt pas hoe
frappant in sommige gevallen de overeenkomsten in taalbewerking zijn. Alleen achter
in het dossier zijn de namen van de auteurs opgenomen, zodat iedereen kan controleren
of hij niet een aantal van de belangrijkste schrijvers van de eeuw voor gek heeft
versleten. In dat geval zou blijken dat het inderdaad in hoge mate ‘van de
verwachtingen van de lezer afhangt of een tekst voor pathologisch wordt aangezien
of niet’, wat mogelijk tot een bijstelling van die verwachtingen aanleiding kan geven.

Gestoorde teksten bevat essays of delen uit grotere studies van auteurs als Thévoz,
Foucault, Pierssens, Delacampagne en Paul Moyaert. De bijdrage van die laatste,
‘Een betekenisproduktie zonder geschiedenis’, vind ik een van de leerzaamste.
Moyaert zet zijn opvattingen af tegen die van Lacan, die in het ‘schizofreen discours’
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net als in de droom een in zich zelf besloten spel van woorden (‘betekenaars’) ziet,
een spel dat niet meer op de een of andere manier is verbonden met de feitelijke
‘lotgevallen van het seksuele lichaam’. In plaats van Lacan volgt Moyaert (nogal
verras-
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send gezien allerlei modes) Freud, die altijd een duidelijk onderscheid heeft gemaakt
tussen de droom en de taaluitingen van de schizofreen. De vrije woordassociaties in
de droom, aldus Moyaert, worden ‘niet enkel geschraagd door formele
klankassociaties maar ook voortgestuwd door het opduiken van allerhande beelden,
fantasma's en scènes uit het verleden’, terwijl die verbinding met de persoonlijke
geschiedenis in de taaluiting van de schizofreen verbroken is. Die taal sluit nergens
meer bij aan, ‘de schizofreen leeft in een wereld van woorden die hij in zijn inflatoire
almacht vrij, als dingen, kan manipuleren’.

Schizofreen
De suggestie van betekenisrijkdom die er van het schizofrene ‘discours’ uitgaat,
blijkt dan ook bedrog. In feite is er ondanks al die speelse klankassociaties en
vindingrijke woordcombinaties sprake van ‘een enorme semantische armoede’. Op
het niveau van de onmiddellijke, ongereflecteerde waarneming (en dat is dat van de
schizofreen) vallen namelijk alle verschillen weg, zodat bij voorbeeld alle
lichaamsopeningen, ongeacht of het nu gaat om huidporiën, neusgaten, anus, mond
of vagina, worden gereduceerd tot één ononderscheiden gat. Verschillen kunnen
alleen in een voortdurende wisselwerking tussen de woorden en de dingen worden
waargenomen en tot uitdrukking gebracht; onmogelijk wordt dat als men die
wisselwerking stopzet, elke afstand opheft en zich hermetisch barricadeert in zijn
privé-taal. De fascinatie die er niettemin van het schizofrene spreken uitgaat, verklaart
Moyaert door de ‘ondraaglijke ironie’ die er van dat in zich zelf circulerende spreken
uitgaat: het ondermijnt al onze laatste zekerheden over leven en dood en brengt ze
terug tot wat ze uiteindelijk zijn, ‘een spel van betekenaars zonder grond’. Alle
hiërarchieën, classificaties, spreek- en denkgewoonten verliezen hun
vanzelfsprekendheid en hun normatieve kracht zodra ze worden opgenomen in de
taal van iemand die daar niks van begrijpt en alle afspraken, want dat blijken het dan
te zijn, zonder respect negeert. Dit schreef Artaud aan de geneesheren van de
gekkenhuizen: ‘Mijne heren, De wetten en de gewoonte verlenen u het recht de geest
te meten. Deze geduchte soevereine rechtsmacht oefent u naar eigen goeddunken
uit. Laat ons lachen.’ Die lach heeft een heilzamer effect dan elektroshock, isoleercel
en psychofarmaca bij elkaar.

De opvattingen van Moyaert kunnen aan de hand van sommige gestoorde teksten
zonder veel moeite worden geverifieerd, maar allerlei grensgevallen - en dat zijn de
boeiendste - worden er niet vol door geraakt. Daar gaat het om teksten van mensen
die met de schizofreen de respectloosheid delen voor die ene ‘normale’ taal, omdat
ze weten hoe willekeurig beperkend die taal is, hoeveel combinatiemogelijkheden
en nuanceringen erdoor worden uitgesloten. Het interessantste niet-literaire voorbeeld
van zo'n taalgek in dit boek is zonder twijfel Ir. P. Kuperus, zich noemend PyQuRus.
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Die heeft bínnen het ‘normale’ Nederlands een geheel eigen taal en denksysteem
ontwikkeld waarin de armoede en de tekortkomingen van die normale taal op even
inventieve als subversieve wijze worden gedemonstreerd. Sommige mensen, zegt
Kuperus, vinden ‘dat als er dingen zijn die je niet kan zeggen: “Hou je dan stil”.
VerSCHRIKkelijk, want dit zijn juist wezenlijke dingen waar je hele BeSPIEGELingen
over kan houden’. Zelf laat Kuperus zien tot welke inzichten iemand in staat is als
hij zich niet door spreek-, taal-of schrijfconventies laat inpakken en allereerst op zijn
eigen gevoelens en waarnemingen vertrouwt. Wie ook maar een stukje in Kuperus'
denkwereld is doorgedrongen, is voorgoed verloren voor elk geloof.
De indrukwekkendste literaire teksten in dit boek vind ik die van Henri Michaux,
getiteld ‘In de vernieling’. Het betreft teksten bij schilderijen van gestoorden.
Enerzijds bevestigen die dat in het schizofrene universum alles is gelijkgeschakeld,
maar anderzijds brengen ze met een uiterste aan literaire gedifferentieerdheid aan
het licht hoeveel pijn, vernedering, angst en hunkering naar liefde er in die
ongedifferentieerde beelden schuil gaan. Michaux laat zien wat literatuur vermag:
het onuitsprekelijke onder woorden brengen. Tegenover al die gek gemaakten een
daad van eenvoudige solidariteit.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

16

Iemand die zich goed voelde in het leven
Brieven van een opmerkelijke vrouw: Sylvia Townsend Warner
Sylvia Townsend Warner Letters Edited bij William Maxwell Uitgever:
Chatto & Windus, 311 p., f74,10 Importeur: Keesing
Nienke Begemann
Er is een groot verschil tussen de kennismaking met een schrijver die al dood is en
wiens werk is afgerond, en het ontdekken van een debuut en het volgen van een
carrière van een tijdgenoot die gemaakt wordt terwijl het werk wordt gelezen. De
vreugde van het ontdekken van contemporaine schrijvers is vaak vermengd met
twijfel, met zorgen om de goede afloop, en onzekerheid of je eigen bijdrage als lezer
aan het uiteindelijke lot van het nieuwe werk meewerkt. De eerste soort kennismaking
is een veel minder zorgwekkend genoegen en schaft onvermengde vreugde - een
gevoel dat de wereld rijker is dan je dacht, dat er meer te beleven valt dan je had
gezien.
Van Sylvia Townsend Warner kende ik alleen de naam, totdat ik dit boek met brieven
onder ogen kreeg. Maar een paar weken lezen - romans, korte verhalen, een prachtige
biografie van T.H. White, lang niet alles wat ze heeft geschreven - waren voor mij
in ieder geval genoeg om een gevoel van bekendheid en vriendschap en grote
waardering voor haar werk op te vatten.
Sylvia Townsend Warner (1893-1978) hoort niet tot de canon van belangrijke
schrijvers van de twintigste eeuw, een instituut dat vooral gemaakt en in stand
gehouden wordt door de officiële literatuurbewaarders van deze tijd. In zo'n gigantisch
taalgebied als het Angelsaksische is het natuurlijk niet zo moeilijk om niet op de lijst
van de twintig ‘belangrijkste’ schrijvers voor te komen, maar het is wel verwonderlijk
om te merken hoe weinig een professioneel schrijfster als Sylvia Townsend Warner
om de accolades van het publiek of de kritiek gaf, en hoe ze heel andere schoonheden
nastreefde dan de stilistische vernieuwingen die haar ambitieuzere tijdgenoten
bezighielden. In 1950 schreef ze aan William Maxwell, vriend en editor van de New
Yorker, en samensteller van dit boek met brieven:
‘Ik heb nog nooit een lovende bespreking gehad waardoor ik niet kruipend en
zachtjes jankend in een donker hoekje op m'n knieën werd gedreven om te bidden
dat de Hoorn zou klinken en de wormen me diezelfde nacht nog zouden komen
bezoeken. Maar de hoorn doet het niet, en de wormen komen niet, en op de een of
andere manier krijg je je natuurlijke capaciteit om te vergeten terug, en ga je door
met schrijven’.
Misschien kwam het doordat ze begon te schrijven toen ze al een halve carrière in
de muziek achter zich had, die haar blik wijder had gemaakt dan die van haar meeste
confrères. Misschien was het ook een kwestie van een andere zelfverzekerdheid: ze
beschouwde zich zelf als een gezegend mens, want ze leefde zesenveertig jaar lang
samen met haar geadoreerde vriendin Valentine Ackland, schrijfster en dichteres,
en de enige vrouw in Dorset die in die tijd broeken droeg.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

Tussen 1936 en haar dood schreef Sylvia Townsend Warner 144 korte verhalen
voor de New Yorker, die werden verzameld in negen bundels, zeven romans, vijf
bundels gedichten, en een biografie. Ze stierf in 1978, vierentachtig jaar oud, in het
huis aan de rivier de Frome in Dorset, waar ze zo lang met Valentine en alleen had
gewoond.

Huis aan de rivier
Sylvia Townsend Warner was de enige dochter van een House Master van Harrow,
de beroemde public school. Net als Virginia Woolf werd ze thuis opgevoed en
onderwezen, en had ze vrije toegang tot de bibliotheek van haar vader. Toen ze tien
jaar was, kende ze Thackeray's Vanity Fair al - ze was het aan het herlezen toen ze
stierf. Omdat ze zeer muzikaal was, zou ze bij Schönberg in Wenen compositie gaan
studeren, maar het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog maakt dat onmogelijk. In
1916 stierf haar vader. Op hoge leeftijd schreef ze daarover in een brief aan Maxwell:
‘Mijn vader stierf toen ik tweeëntwintig was, en ik werd daardoor verminkt. Hij
was eenenvijftig, en we waren plannen aan het maken wat we samen zouden doen
als hij met pensioen ging...’
En in een andere brief:
Dit voert me terug naar 1916 toen zo veel buitengewoon goede leerlingen van
mijn vader in Frankrijk sneuvelden. Hij stierf die herfst, hoofdzakelijk van verdriet,
dus(...) de verlieslijsten van 1917 en 1918 bleven hem godzijdank bespaard.’
Ze kon niet goed overweg met haar dominante, kritische moeder, en ging naar
Londen met een klein maandgeld. Via een collega van haar vader werd ze de kant
van de musicologie uitgetrokken, en werkte ze mee aan een monumentale uitgave
van Tudor Church Music (Oxford University Press, 10 delen, 1922-29). In Londen
begon ze ook gedichten te schrijven. Door de beeldhouwer Stephan Tomlin (bekend
door zijn portretbuste van Virginia Woolf) leerde ze David Garnett kennen, die haar
werk te lezen vroeg, mooi vond en zorgde dat het werd uitgegeven door Chatto &
Windus. Haar eerste roman, Lolly Willowes (niet door mij gelezen want verdwenen
uit verscheidene bibliotheken) verscheen in 1937 en had een behoorlijk succes. Via
Theodore en Violet Powys ontmoette ze Valentine Ackland in 1931 of 1932 - vanaf
1932 woonden ze samen in verschillende cottages, en ten slotte in het huis aan de
rivier waar ze beiden stierven. Over de liefde tussen de twee vrouwen valt, zolang
de brieven die ze elkaar schreven en de dagboeken van Sylvia Townsend Warner
niet zijn uitgegeven, niet veel meer te zeggen dan dat het een grote, blijvende passie
was, waarmee ze vanaf het begin kennelijk zonder problemen om konden gaan.
Valentine was op haar twintigste kort getrouwd geweest, het huwelijk was
geannuleerd, en ze leefde alleen, schreef, jaagde, reed auto. In een ongedateerd
fragment van een brief uit de begintijd van hun verhouding beschrijft Sylvia haar
zo:
‘Valentine is so sleepy that she is reeling round our small room looking such
innocence and debauchery it is as though she were drunk for the first time. Her face
is pale with sleep, and a lappet of hair dangles forlornly over het left eye, and if she
knew I were saying all this she might become indignant. So I must put this, and my
love, swiftly into an envelope, lest she pounce.’
De enige moeilijkheden in hun verhouding die in deze aan anderen dan aan
Valentine gerichte brieven doorklinken, waren een kortstondige verhouding van
Valentine met een Amerikaanse, en Valentines bekering tot de rooms-katholieke
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kerk, waarvan Sylvia niets moest hebben. Maar Sylvia overleefde alle stormen. In
1951 schreef ze, na het Amerikaanse avontuur van Valentine, aan een vriend die
‘inconveniently’ verliefd was geworden:
‘Ik haast me terug naar mijn bekende preekstoel en bezweer je, smeek je, praat
en denk er niet meer over dat je... misschien wel aan iemand anders zult verliezen.
Aan verlies denken betekent dat je al aan het verliezen bent. Het denken aan een
rivaal verdikt een hersenschim tot een werkelijk persoon. Aangezien je al in de rivier
ligt, lieveling, moet je ZWEMMEN. En als die hypothetische jongere persoon bij je
opkomt, moet je maar aan mij denken. Hier zit ik, grijs als een das, gerimpeld als
een okkernoot, en zelfs in mijn beste tijd geen schoonheid. Maar hier zit ik, en daar
zit de andere, die alle kaarten in haar hand had - behalve een. Dat ik beter was in
het beminnen en in het bemind worden.’

Sylvia Townsend Warner

Valentine Ackland stierf aan kanker, in 1969. Sylvia bleef alleen achter, ‘cut in
half’, maar vocht zich terug naar een verminkt geluk door de brieven die ze elkaar
altijd hadden geschreven als ze niet bij elkaar waren, klaar te maken voor uiteindelijke
publikatie (ze mogen overigens nog niet worden uitgegeven). In dit boek horen de
brieven die ze over Valentines ziekte en dood schreef tot de ontroerendste en sterkste.
De dag dat haar kist
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weggedragen werd uit het huis, schreef ze aan William Maxwell:
‘Ik ben hartstochtelijk dankbaar dat ze hieruit is en weg, en dat we op een bepaalde
manier terug zijn waar we waren, dat we elkaar vrijelijk kunnen liefhebben, zonder
het geschipper van angst en twijfelachtige hoop en de ellende van frustratie... De
dood transfigureerde haar. In een paar minuten zag ik de schoonheid van haar jonge
dagen zich opnieuw vestigen in haar vervaagde, zorgelijke gezicht. Het leek op iets
in de muziek - het herstel van de oorspronkelijke toonsoort, de terugkeer van het
thema.
Denk niet dat ik ongelukkig en alleen ben, lieve William. Dat ben ik niet. Ik ben
in een nieuw land en zij is het kompas waarop ik reis.’

Politieke inslag
De volgende jaren blijft dit het dominante thema: hoe Valentine aldoor bij haar is,
hoe ze met haar doorleeft, met haar praat, naar haar luistert. Het gemis wordt een
sterk bevochten gewin, een overwinning op de sterfelijkheid en de vergetelheid. In
1972 schrijft ze aan vrienden aan wie ze de brieven van Valentine en haar zelf te
lezen heeft gegeven:
‘reading her letters, you wil know the phoenix that I loved in life and reality: that
we were truly so... “so well completed in each other's arms”. A strange thing is, that
we took the miracle almost for granted; heaven was our daily wear, at times, hell,
too, but never completely; there was always, even in our worst afflictions and
perplexities, a lining of comfort in each other...’
en in hetzelfde jaar aan anderen: ‘And it so nearly might not have happened. I
might so nearly have lived unblessed. Even now my desolation is enrichted by her.’
Na Valentines dood begint ze aan wat ze zelf haar ‘late manner’ noemt: korte
verhalen over elfen en wisselkinderen, verzameld in haar laatste bundel Kingdoms
of Elfin. Het zijn merkwaardige, glasachtige verhalen, stukjes spiegel die van alles
reflecteren en puntig in elkaar passen. Ze vond het heerlijk om ze te schrijven: ‘I
myself enjoy them passionately. It is such a relief to escape from the human heart,
which I was growing rather too familiar with.’
Al haar vorige werk had inderdaad het menselijk hart tot onderwerp, al was ze
veel te professioneel, te intelligent en te veel vrouw van de wereld om zich ooit te
verliezen in pure emotionaliteit. De drie romans die ik van haar heb gelezen zijn
ongelooflijk verschillend van elkaar, zowel qua onderwerp als qua taalgebruik. After
the Death of Don Juan van 1938 is een historische roman over Spanje in de achttiende
eeuw, met een duidelijke politieke inslag (in 1936 werden Valentine en zij zelf lid
van de Communistische Partij, die ze het enige antwoord vonden op de fascistische
dreiging in Europa, en tijdens de Spaanse burgeroorlog gingen ze naar Spanje om
de anti-fascisten bij te staan. (De communistische overtuigingen sleten op den duur,
mede door een bezoek aan de Verenigde Staten). Het eerste deel van Don Juan is
schitterend, en zelfs het politiek geladen tweede deel is leesbaar. The Corner that
Held Them gaat over een Engels nonnenklooster in de veertiende eeuw, en is een
ironisch-wereldse kroniek over die nauwelijks religieus te noemen samenleving.
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Register
Maar het indrukwekkendst vond ik The Flint Anchor, een roman over een Victoriaanse
calvinistische huisvader en reder, die bijna niets van alle liefde die hij voor zijn
kinderen voelt kan overdragen of uitdrukken. Hij is een rechtvaardig man, die
vernietigd wordt door de vrouwen in zijn gezin, en wiens geloof inderdaad een ‘anker
van vuursteen’ blijkt te zijn, hard en onvermurwbaar, waar alleen door felle botsingen
een enkel vonkje licht van is te verwachten. Het is een boek zoals Jane Austen had
kunnen schrijven: volmaakt van opbouw, geschreven in een register dat ondanks zijn
ogenschijnlijke helderheid en feitelijkheid toch alle nuances van ironie en compassie
kan bevatten waarover Sylvia Townsend Warner beschikte. Bij het lezen van The
Flint Anchor moest ik me af en toe in mijn arm knijpen van verbazing dat zo'n boek
eigenlijk gewoon verdwijnen kan. Als het in het Nederlands was geschreven was
Sylvia Townsend Warner in één klap onze grootste schrijfster geweest.
Haar liefde voor haar vader is kennelijk de grote inspiratiebron voor haar werk
gebleven: over mannen schreef ze altijd beter en begrijpender dan over vrouwen.
Haar biografie van T.H. White, waaraan ze op haar zeventigste begon omdat White
zelf eens gezegd had dat als iemand die ooit zou schrijven hij hoopte dat zij het zou
zijn, is misschien wel het duidelijkste blijk van haar inlevingsvermogen in de andere
sekse. Ze had White niet persoonlijk gekend, maar zag zijn kracht en zijn zwakheden
met een even heldere als vaste blik. Haar biografie is een wonder van tact en
vertelkunst: in een klein bestek recreëert ze de schepper van Camelot, de valkenier,
de alcoholist, de licht sadistische eenzame homoseksueel, en de gekwelde schrijver,
met vaste hand en zonder ooit de indruk te wekken White bij wijze van spreken in
haar zak te hebben. Ze houdt altijd de distantie van respect en beleefdheid, een gevoel
voor de privacy die geëerbiedigd dient te worden, ook als je alle dagboeken en brieven
van iemand in handen hebt.

William Maxwell, die een grote bewondering en vriendschap voor Sylvia Townsend
Warner voelde, heeft met zijn uitgave van haar brieven een vergelijkbaar liefdewerk
verricht als zij voor T.H. White. Zijn inleiding bij dit boek is mooi, warm en toch
gedistantieerd geschreven en geeft precies de goede dosis informatie om je aan het
lezen te zetten. Daarna gaat het vanzelf: de brieven zijn een prachtig portret van
iemand die zich goed voelde in dit leven, genoot van wat er te genieten valt - de
dieren, de seizoen, de liefde en vriendschappen, muziek, boeken - en die de duisternis
onbevreesd onder ogen zag. Zulke mensen zijn ongewoon en zeldzaam en verdienen
meer aandacht dan ze gemeenlijk krijgen.
In 1950 schreef Sylvia Townsend Warner aan een dierbare vriendin: ‘Please don't
write a life of Milton. It is such a melancholy subject, the way the English Angel,
flourishing about in Italy, degenerated into a public figure, generally cross about
something. There is quite enough to depress one as it is, without being reminded of
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Milton.’ Ze zou, denk ik, tevreden zijn met het beeld van haar zelf, tot het einde toe
ongedegenereerd en jong van geest, dat uit deze brieven oprijst.
■
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Moord in, moord om en moord tijdens
Van de Kremlin-leiders tot de dikke dorpsarts in Bikhoven
Red Square door Topol & Neznansky Uitgever: Quartet Books 274 p.,
f47,- Importeur: Nilsson & Lamm
Omega Rood door John Kruse Uitgever: Veen f26,50
The Transfer door Thomas Palmer Uitgever: Collins 400 p.
Moord om heroïne door Hellinga Sr. Uitgever: Loeb 185 p., f22,50
Ratteval door Felix Thijssen Uitgever: Veen 174 p., f 17,50
R. Ferdinandusse
Toen Leonid Breznjev eind vorig jaar eindelijk echt doodging, kon men op de
voorpagina van Vrij Nederland lezen over allerlei thrillerachtige gebeurtenissen in
het Kremlin, die begin 1982 waren gebeurd en die ongetwijfeld aan het steeds slechter
worden van Breznjevs gezondheid hadden bijgedragen. Op die voorpagina beschreven
Igor Cornelissen en Connie Brood hoe Joeri Andropov, de listige liefhebber van
moderne kunst en jazz, een grootscheeps onderzoek naar fraude en corruptie zo had
geleid dat familieleden van Breznjev boven aan de lijst van profiteurs terechtkwamen,
met als gevolg dat de macht in Moskou uiteindelijk in zijn handen terechtkwam.
Dat artikel was gelardeerd met fragmenten uit een thriller die datzelfde
corruptie-onderzoek als onderwerp had. Die thriller was geschreven door twee
uitgeweken Russen die nu in New York wonen: Edward Topol (een Russisch
filmschrijver die in 1979 emigreerde) en Fridrikh Neznansky (die in Rusland onder
meer rechter van instructie was, en in 1978 vertrok) en stond op dat moment op punt
van verschijnen bij de Russische uitgever Possev in Frankfurt.
Inmiddels is er een Engelse vertaling van in de handel, onder de titel Red Square.
Aanbevolen lectuur voor thrillerliefhebbers, en voor lezers die maar niet genoeg
kunnen krijgen van inkijkjes in het Moskouse leven.
Het boek begint dan ook met de bekende waarschuwing: ‘Al de personages in dit
boek, inclusief Breznjev, Soeslov, Andropov, Tswigoen, hun vrouwen en kinderen,
zijn, net als alle gebeurtenissen in dit boek, geheel verzonnen. Mocht bij toeval toch
iets overeenkomen met het ware Russische leven, dan is dat voor dat ware leven heel
beroerd.’
Vervolgens slaat de lezer de schrik om het hart als hij wordt geconfronteerd met
een lijst van ruim zestig voor het boek belangrijke personages, allen met geharnaste
Russische namen en dito functies. Maar het valt mee, vooral de eerste helft van het
boek is zeer overzichtelijk opgebouwd rond de zelfmoord van Breznjevs zwager,
Tswigoen.
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Het Rode Plein, Moskou

Tswigoen had een topfunctie in de KGB, en zulke mensen plegen, zoals men weet,
geen zelfmoord. Red Square is het boek van Igor Iosifovich Shamrayev, een
onderzoeker (zo vertaal ik Special Investigator maar) in dienst van de Openbare
Aanklager. Zijn opdracht om de ‘zelfmoord’ te onderzoeken komt regelrecht van
Breznjev, die aan alle kanten nattigheid voelt. Shamrayev ontdekt al gauw dat collega's
van hem voor Andropov werken en bezig zijn alle treurige extravaganties en van
Breznjevs zoon en dochter en verdere gunstelingen in kaart te brengen.
Deze opzet is meteen de zwakte van het boek: Shamrayev vecht voor een verloren
zaak, er valt weinig eer te behalen aan het verhinderen van de directe val van Breznjev
als de indirecte val toch voor de deur staat. Shamrayev is slim en vasthoudend en
het is treurig te beseffen dat juist hij voor de allercorruptste partij werkt. Want deugen
doet er uiteraard niemand. Red Square is geen Gorky Park, daarvoor hebben de
schrijvers te veel geleund op hun verlangen de rotheid van de Moskouse machthebbers
gedocumenteerd aan te tonen. Maar het heeft de charme van mensen die schrijven
met grote kennis van zaken. Mooie tafereeltjes (Breznjev die elk vol uur oordoppen
indoet als de klok van de Spasskytoren slaat), mooie karakters, waaronder een fraaie,
geile kolonelse, veel wodka, wijven, eten, en een duidelijk, zich steeds verdikkend
plot (tot het aan het eind een beetje uit de hand gaat lopen) geven het boek genoeg
kleur om niet meer nieuwsgierig te zijn naar wat werkelijk is gebeurd en wat niet.
Breznjev zelf heeft door dat Andropov hem in een hoek gedreven heeft en wel zijn
opvolger zal worden. En de auteurs, toch voor geen kleintje vervaard, maken van
Andropov hun bleekste figuur, ook zij hebben - voorlopig? - weinig vat op hem.
Maar er zijn zoveel zaken die kloppen met wat werkelijk is gebeurd dat Red Square
de behaaglijke geur van geschiedenis heeft.

Omega Rood
Het is aardig om Red Square wat dat betreft eens te vergelijken met Red Omega, een
Kremlinthriller van John Kruse, die net in diverse uitvoeringen in pocket in de winkels
ligt, en die tevens als Omega Rood bij uitgeverij Veen verscheen. Omega Rood
pretendeert ook geschiedenis te schrijven: het is 1952 en in de Sovjettop zit een man
die contact met de Amerikanen heeft, en die, als hij bijna ontdekt wordt door de
KGB, zijn CIA-vrienden te hulp roept. Gevolg: een complot om Stalin om zeep te
brengen. De CIA organiseert hiervoor dat een Spaanse communist, die na de
Burgeroorlog naar Moskou uitweek en daar wegens zijn kritiek op het corrupte
Moskouse regime in de gevangenis en in de werkkampen belandde, erin toestemt
naar Moskou terug te keren om Stalin op te blazen.
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Het is een thriller die veelbelovend begint met het verhaal van Joaquin Cabeza,
de Spanjaard. En met de eerste voorbereidingen van de CIA-mensen. Maar de ellende
begint zodra de operatie zich naar Rusland verplaatst. Stalin - toch een van de mooiste
thrillerfiguren die te bedenken zijn - wordt een plat cliché, het Kremlin wordt een
jongensboek-kasteel, en de Amerikaans-gezinde Rus blijkt Beria: het is een zo
tragisch stukje geschiedvervalsing dat alle plezier over de aanvang van het boek
overgaat in ergernis.

The transfer
De enige thriller die voor een beetje vuurwerk zorgde op de Frankfurter
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Buchmesse van vorig jaar was The Transfer van Thomas Palmer. Een debuut waar
veel van verwacht werd, waar ook van Nederlandse zijde belangstelling voor was,
en waar door Elsevier voor een belachelijk hoog bedrag op geboden werd, wat tot
woede van andere vaderlandse uitgevers leidde. A big, authentic thriller set in the
midst of Miami's explosive drug scene and signalling the arrival of a first rate new
writer.
Het is een omvangrijk boek (400 pagina's) over twee halfbroers die samenwerken
bij het binnenhalen van een miljoenenlading aan drugs. Ze willen die lading verkopen
aan een aantal Columbiaanse onderwereldfiguren, die de Amerikaanse cocaïnehandel
via Miami in handen hebben. Maar die heren hebben geen zin te betalen, en sturen
hun legertje boeven om de zaak zonder betalen onder controle te krijgen. Een tamelijk
eenvoudig scenario en Palmer gebruikt al zijn ruimte om zijn personages van een
overtuigende achtergrond te voorzien. Hij introduceert een tamelijk geheimzinnige
derde broer, en heeft verder veel aandacht voor de politieman die geobsedeerd raakt
door een vreemd jacht dat voor de kust van Miami patrouilleert.
Er gebeurt ontzettend veel, een complete bendenoorlog in de moerassen van
Florida, een uitvoerige uitwisseling van losgeld en cocaïne, en toch ontbreekt op een
of andere manier de spanning. Misschien zit er wel zoveel Florida in het boek dat
het alleen daar gelezen leuk wordt.
In Engeland, maar dat is geen bewijs, is het boek geflopt. Maar een enkele recensie
in de trant van ‘een aardig debuut’, en opvallend weinig verkoop. In de Britse vakpers
staan nu kleine advertenties waarin de Engelse uitgever redacteuren van buitenlandse
uitgeverijen laat verklaren waarom zij The Transfer voor hun land gekocht hebben.

Eigen bodem
Als het waar zou zijn dat lezers in een thriller iets van het eigen klimaat moeten
herkennen, dan moeten we ruim baan maken voor Moord om heroïne van Hellinga
Sr., want in dat boek wordt Amsterdam afgeschilderd als de gevaarlijkste stad van
de beschaafde wereld, en bepleit de hoofdpersoon het instellen van een ‘Heroïsorium’,
een soort kampement, als een leprosorium voor de leprozen, waarin al onze junks
kunnen worden ondergebracht.
Het is Hellinga Sr.'s tweede boek.
Vervolg op pagina 28
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Duizend engelen op de punt van een naald
Tromp, De Vries en Williams over Marx in het Marxjaar
Karl Marx door Bart Tromp Uitgever: Boom, 179 p., f23,50
Marx, de politieke emigratie Een voorpost in Londen door Theun de Vries
Uitgever: Querido, 156 p., f27,50
Aad Nuis
De reputatie van Karl Marx lijkt op de Cheshire Cat. Bij even beroemde geleerden
als Darwin of Freud is het niet al te moeilijk kort samen te vatten waaruit hun
belangrijkste bijdrage aan het menselijk gedachtenverkeer heeft bestaan. Bij Marx
lijkt dat op het eerste gezicht ook zo, maar bij nader inzien blijkt de samenvatter
steeds weer met lucht in zijn handen te staan; niettemin blijft het feit van Marx' roem
ons honderd jaar na zijn dood onverwoestbaar aangrijnzen.
De onderdelen van zijn leer zijn ontleend aan anderen, die als dank niet zelden de
wind van voren kregen. De dialectische denkmanier komt van Hegel, het historisch
materialisme van Holbach en anderen. Het idee van de klassenstrijd was door
Saint-Simon opgeschreven, dat van de vervreemding van het proletariaat door Stirner.
De dictatuur van het proletariaat had Babeuf al in het vooruitzicht gesteld, de
arbeidswaardeleer was geformuleerd door Smith en Ricardo en de conclusie dat
meerwaarde tot uitbuiting moest leiden werd getrokken door Fourier. Zo kan men
doorgaan. Er is niet één onderdeel aan te wijzen dat helemaal was bedacht door Marx
en niemand anders.
Als zijn oorspronkelijkheid niet te vinden is in de onderdelen, dan moet het wel
zijn in de samenhang die hij eraan gaf. Zijn belangstelling als geleerde besloeg een
zeer breed terrein - ofschoon dat niet uniek was in een tijd waarin de sociale
wetenschap zich nog niet in talloze specialismen had vertakt - en hij wist de uit ver
uiteenliggende studietuintjes bijeengesprokkelde elementen samen te voegen tot een
theorie die niet alleen zekerheid leek te verschaffen over de vraag hoe de wereld in
elkaar zat, maar ook waar het met de wereld heen zou gaan. In geschriften als het
Communistisch Manifest wordt die theorie geschetst met de kordate welsprekendheid
waarover Marx in zijn beste ogenblikken beschikte. Maar heeft hij die theorie ook
bewezen, althans zo hecht doortimmerd als te verwachten zou zijn van een geleerde
die er een zo duurzame wereldfaam mee heeft verworven?

Karl Marx

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

Nee; dat zal tegenwoordig ook de meest fervente aanhanger van Marx moeten
toegeven. Het grote hoofdwerk waarin dat allemaal gebeuren zou en waarmee hij
levenslang in de weer was, kwam op geen stukken na af; Das Kapital was er maar
een eerste begin van. Grote stukken van zijn theorie bleven in het vage, en daardoor
voor tegenstrijdige uitleg vatbaar. Bij andere onderdelen, vooral op economisch
gebied, liep hij vast in de uitwerking. Weer andere stukken van het bouwwerk stonden
op gespannen voet met elkaar, of begonnen al te verzakken tijdens Marx' leven of
kort erna, wegens nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap. Wat hij achterliet was,
gezien in het licht van zijn eigen ambities, een hoogst indrukwekkende ruïne - maar
een ruïne. De geniale brokstukken hebben, zo verzekeren de specialisten, grote
betekenis gehad op verschillende deelgebieden van de sociale wetenschappen. En
daarmee is bij de speurtocht naar de kern van Marx' wetenschappelijke reputatie de
tocht van het kastje naar de muur en terug voltooid.
Die reputatie is ook niet te begrijpen zonder de politiek. Was Marx een geleerde
geweest als een ander, dan zou hij nog steeds worden gewaardeerd als een denker
die er in een nogal zweverige periode krachtig toe had bijgedragen dat het denken
over de samenleving met de voeten op de grond terechtkwam, en meer in het bijzonder
als iemand die interessante theoretische bijdragen had geleverd aan sociologie,
politicologie, geschiedenis en eoconomie. Zijn evidente vergissingen zouden allang
onder het stof zijn geraakt, evenals zijn universele pretentie. Een degelijke, maar
geen wereldschokkende naam in de wetenschap. Voor historici van de negentiende
eeuw zou hij bovendien nog een van de vele kleurrijke figuren zijn geweest uit de
revolutionaire beweging van die tijd.

Heilige formules
Maar na zijn dood overkwam Marx iets waar hij tijdens zijn leven vergeefs naar had
gestreefd: hij passeerde al zijn rivalen en werd de superdenker van het socialisme.
Niet zo maar een profeet - daar waren er meer van in die kring - maar de leverancier
van een complete alternatieve wetenschap, waarmee men de burgerlijke vijand
definitief en over de hele linie te slim af kon zijn. Die politieke promotie van Marx
en zijn leer had ingrijpende gevolgen. De grootse bouwval werd nu niet dankbaar
gekraakt en geplunderd door jonge geleerden, zoals gebruikelijk in de wetenschap,
maar tot bolwerk uitgeroepen en in staat van verdediging gebracht.
In de periode tussen Marx' dood en het uitbreken van de Russische Revolutie
gebeurde dat door auteurs die op een enkele uitzondering na buiten het circuit van
de academische wetenschapsbeoefening werden gehouden, en in permanente oppositie
tegen dat officiële circuit verkeerden. Dat versterkte hun neiging, één lijn te trekken,
zo niet met elkaar dan toch met de voorman, en elk eigen denkbeeld te presenteren
als verklaring en uitwerking van de leer. Als iets dus dat Marx eigenlijk zo bedoeld
moest hebben, - ook al vergde dat vaak enig wringen, en werd de leer er niet
overzichtelijker van.
In de Sovjetunie en later het Oostblok werd het marxisme al gauw van alternatieve
wetenschap en kri-

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

23
tisch wapen tot officieel, verplicht en benepen orthodox geloof. Marx werd
teruggebracht tot een bloemlezing van heilige formules op maat voor elke gelegenheid;
nadenken over zijn werk werd levensgevaarlijk. In West-Europa bleef de traditie van
het marxisme als alternatieve wetenschap voortbestaan; in de jaren zestig kwam ze
zelfs opnieuw tot bloei, tot in Japan en Amerika toe. Dit nieuwe marxisme, nu wat
losser van de partijpolitiek en aanzienlijk meer reçu aan de universiteiten, kent
langzamerhand talloze varianten, van heel vulgair tot ragfijn. Toch betekent het nog
steeds een politieke stellingname als een westers geleerde zich marxist noemt; alleen
in Japan, waar men over het algemeen wat onbekommerder omspringt met de
verworvenheden van de westerse cultuur, schijnen marxisten te wonen die zich
tegelijkertijd als conservatief beschouwen. Ook schuilt er in de hedendaagse marxist
nog steeds iets van de gelovige, de bekeerde tot hoger inzicht.
Het westerse marxisme, van Lukács en Gramsci tot de aanhangers van de kritische
theorie en de structuralistische marxisten, bevindt zich daarom typisch in de positie
van de vrijzinnigheid in het protestantisme: enerzijds telkens opnieuw verplicht
positie te bepalen tegenover de machtige orthodoxie, anderzijds bezorgd om niet af
te glijden in het blinde burgerlijke heidendom, dat zich inmiddels onbeschaamd heeft
meester gemaakt van alle bruikbare elementen van de leer. Daar gaat veel geestelijke
inspanning in zitten die een buitenkerkelijke wel eens overbodig voorkomt. Dit alles
heeft zijn invloed gehad op de reputatie van Marx, en op de aard van de onafzienbare
stroom publikaties over hem. Er zijn niet alleen voor- en tegenstanders. Er zijn
voorstanders en uitleggers in tientallen soorten die elkaar soms met grote heftigheid
bestrijden, zowel in de zeer grote lijnen als in telkens weer opduikende details. Het
gaat daarbij niet alleen om wat men met Marx en zijn denken kan doen, maar in de
eerste plaats om wie hij was en wat hij dacht. De critici en tegenstanders hebben daar
weer hun eigen opvattingen over, en de vakgeleerden op de verschillende terreinen
waar de grensoverschrijder Marx zich mee placht te bemoeien hebben ook hun eigen
invalshoek. Zeker in dit honderdste sterfjaar zal dat weer tot een hoge en sterk
gevarieerde stapel boeken leiden. Ik heb er een bescheiden aantal van onder ogen
gehad.

Sleutelzinnetjes
Een Engels gelegenheidsboekje is Marx: the First Hundred Years (Fontana pocket),
samengesteld door de bekende Marx-biograaf David McLellan. Het is een titel die
impliceert dat alle hier aangeduide moeilijkheden overhoop worden gehaald. Marx
ná honderd jaar, dat kan nog wijzen op een evaluatie die zich tot de grote man en
zijn werk zelf beperkt. Honderd jaar Marx belooft een beschouwing over de
onvoltooide en onoverzienbare discussie die sinds zijn dood rondom hem heeft
gewoed. Om het nog wat ingewikkelder te maken bestaat het boek uit zes lange
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artikelen, waarin zes befaamde geleerden achtereenvolgens de aspecten cultuur,
geschiedenis, sociologie, politiek, economie en filosofie behandelen.
Dat levert verschillen in aanpak op die meer te maken hebben met de aard van de
auteurs zelf dan van de disciplines die zij vertegenwoordigen. Tom Bottomore over
sociologie en Victor Kiernan over geschiedenis zijn zeer Britse en vrijzinnige
marxisten die heldere - en uiteraard enigszins overlappende - overzichten schrijven
met betrekking tot hun vakgebied, daarbij kritiek op de meester en zijn diverse
generaties volgelingen niet schuwend, maar toch hoopvol eindigend, kennelijk in de
overtuiging dat het marxisme nog net iets minder gebrekkig is dan wat zich verder
aandient. Ernest Mandel over economie doet zich ook nu weer kennen als een wat
saaie, maar duidelijk uitleggende schoolmeester, die al bijspijkerend Marx' gelijk als
econoom blijft bepleiten. Maar het meeste plezier beleefde ik aan Raymond Williams
over cultuur.
Als ergens het marxisme een dans van duizend engelen op de punt van een naald
is, dan is het hier. Marx zelf heeft in heel zijn enorme stapel gepubliceerde en
ongepubliceerde werken misschien één bladzij aan de rol van de kunsten gewijd, en
niet veel meer aan de rol van ideeën. Niettemin - of misschien juist daardoor, hoe
zwijgzamer het orakel hoe groter de vrijheid van de uitlegger - is de marxistische
theorievorming op het gebied van de cultuur tot duizelingwekkend ingewikkelde
verfijning gekomen. De meest moderne marxistische varianten uit Frankrijk en
Duitsland zijn zeer cultureel, en bovendien in de mode aan de universiteiten. Zelfs
in het weinig tot fervent theoretiseren geneigde Nederland weet een linkse student
gewoonlijk niet beter dan dat literatuursociologie en marxistische
literatuurbeschouwing zo'n beetje hetzelfde zijn.
Wat doet Williams nu? Hij wuift dat allemaal weg, keert terug tot die luttele
sleutelzinnetjes bij Marx zelf en legt die onder het vergrootglas. Na zin voor zin
zorgvuldig te hebben overwogen komt hij tot de voor de hand liggende conclusie
dat Marx letterlijk genomen weliswaar gevaarlijke onzin zegt, maar dat je met zijn
woorden heel goed uit de voeten kunt als je er niet te zwaar aan tilt. Er volgen nog
wat interessante opmerkingen over de organisatie van de culturele produktie, en dan
is het uit. Geen van de beroemde cultuurmarxisten wordt met name genoemd daarvoor moeten de lezers in andere bijdragen terecht. Raymond Williams kan zich
deze ironische aanpak veroorloven omdat hij zelf in dat rijtje vooraan zou horen te
staan, als de term marxist daarvoor tenminste ruim genoeg zou worden opgevat.
Boeken als The Long Revolution zijn baanbrekend geweest op het terrein van de
cultuursociologie omdat ze steunden op empirisch onderzoek en niet op marxistische
scholastiek.
In Nederland leek de oogst aan Marx-boeken in dit jubileumjaar schraal te worden.
Eind vorig jaar kwamen De liefdesgedichten van Karl Marx (Heuff) op de markt;
een onweerstaanbaar grappig hebbedingetje voor linkse jongelui, moet de uitgever
gedacht hebben, want van enig literair of ander belang is die jeugdpoëzie niet. Ik zou
er niets op tegen gehad hebben als de Nederlandse vertaling in dit tweetalige uitgaafje
niet zo erbarmelijk slecht waren geweest.
Verder is er een curieus boekje van Theun de Vries: Marx, de politieke emigratie
(Querido). De ondertitel is Een voorpost in Londen I, zodat we blijkbaar nog ten
minste een deeltje te goed hebben. Dit deeltje blijft in ieder geval steken in een
causerie over de ruzies van Marx met zijn medeballingen. Aardig materiaal voor een
roman, maar dan wel ruw materiaal. Lijn zit er niet in en de visie van De Vries op
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hoofdpersoon en bijfiguren is volstrekt conventioneel. Het is een raadsel wat de
anteur met dit boekje heeft beoogd.
Dat is geen raadsel bij het evenmin omvangrijke boek dat in Nederland toch nog
voor een goed jubileumjaar heeft gezorgd. Het heet kortweg Karl Marx (Boom), en
het is geschreven door Bart Tromp. Het is in verschillende opzichten een briljant
boekje, maar dat ligt er niet dik boven op. Pas na een flinke onderdompeling in de
Marx-literatuur besef je hoe goed het eigenlijk is.
Voor wie bij zo'n overvloed aan materiaal een kort en min of meer als inleiding
bedoeld boekje wil maken, is het probleem niet wat hij zal opschrijven, maar wat hij
moet
Vervolg op pagina 29
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Een bitse Anna Achmatova
Het kleine bloknootje van Lidija Tsjoekovskaja
Ontmoetingen met Anna Achmatova door Lidija Tsjoekovskaja Vertaling
Christien Warmenhoven Nawoord Joseph Brodsky Uitgever: De
Arbeiderspers, Privé Domein, 367 p., f56,50
Maarten 't Hart
Wie de gedichten van Anna Achmatova kent, zal zich verbazen over deze korte
verslagen van ontmoetingen en gesprekken die Lidija Tsjoekovskaja met haar had.
In haar gedichten, waarvan er een aantal in Nederlandse vertaling te vinden zijn in
Kwartet (Van Oorschot, vertaling Charles B. Timmer) en In andermans handen
(Meulenhoff, vertaling Hans Bolland), lijkt zij een schuchtere, vriendelijke, verlegen
vrouw. Haar hoofdthema is het voorjaarsachtige begin van de liefde tussen de seksen.
Zij schreef daar ingetogen, haast kwetsbare poëzie over, die je het idee geeft te maken
te hebben met een persoonlijkheid als de Nederlandse dichter Leopold.
Uit deze ontmoetingen blijkt wel anders. Daarin is ze niet zelden een bitse vrouw
met nogal apodictische meningen. Zo vertelt Lidija Tsjoekovskaja over een bezoek:
‘Het onderwerp van haar woede is vanavond Pnin (ik heb haar dat boek onlangs
gebracht). Het boek bevalt haar absoluut niet en met betrekking tot haarzelf vond ze
het een smaadschrift.’ Nu weten we helaas niet wat Anna Achmatova zelf precies
over het boek gezegd heeft, maar dit harde oordeel over het meest ontroerende boek
van Nabokov - daarin herken ik niet de dichteres van Requiem. Dat geldt ook voor
haar oordeel over Dokter Zjivago van Pasternak. Ze zegt volgens Tsjoekovskaja: ‘Ik
heb de roman van Boris Leonidovitsj helemaal gelezen. Er zitten volkomen
onprofessionele pagina's tussen. Ik denk dat Olga (Ivinskaja) die heeft geschreven.
Lacht u niet. Ik meen het. U weet, Lidija Kornejevna, dat ik nooit enige redactionele
pretentie heb gehad, maar hier had ik de neiging een potlood te pakken en de ene
bladzijde na de andere door te schrappen... zijn personages zijn levenloos, verzonnen.’
Wel vindt ze dat er in de roman landschapsbeschrijvingen voorkomen die hun gelijke
in de Russische literatuur niet hebben. Ook over Hemingway zegt ze soortgelijke,
mijns inziens nogal absurde dingen. Over Sjklovski heet het zelfs: ‘Ik heb nog nooit
iemand gezien die minder geschikt is voor literaire arbeid.’ En direct daarna, over
Tvardovski: ‘Een nieuwe leugen. Zoiets schandelijks heb ik van mijn leven nog niet
gelezen.’
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Anna Achmatova
foto: Moisei Nappelbaum (1925)

Eerlijk gezegd denk ik dat wij een nogal vertekend beeld krijgen van Anna
Achmatova. Lidija Tsjoekovskaja zegt zelf: ‘Ik had alleen benul en kracht genoeg
om mijn ontmoetingen met Anna Andrejevna direct op te schrijven, maar ook die
aantekeningen bezitten niet het juiste niveau, of liever de juiste diepte. Ik schreef
inderhaast, op een klein bloknootje, voor het slapen gaan in bed of zelfs op de gang
van het Instituut voor literatuur in de vensterbank.’ Ze zegt dat over bepaalde
aantekeningen, maar ik denk dat het voor allemaal geldt. Behalve dat de aantekeningen
niet ‘het juiste niveau’ bezitten, hebben ze, vanuit een onbevooroordeelde kijk op
Anna Achmatova, ook niet de gewenste objectiviteit. Ik denk dat Lidija Tsjoekovskaja
Anna Achmatova eigenlijk niet zo erg graag mocht. Omgekeerd idem, geloof ik,
want Anna wilde tien jaar lang, van 1942 tot 1952, niets met Lidija te maken hebben.
Uit het boek blijkt duidelijk dat dat bij Lidija kwaad bloed heeft gezet. Vandaar dat
ik denk dat daarom zo'n kribbige vrouw uit deze pagina's te voorschijn komt.
Misschien is dat nog aan iets anders te wijten. Lidija Tsjoekovskaja was, zo blijkt
uit dit boek, hevig verliefd op Boris Pasternak. Ze haatte de vrouw van Pasternak
(‘Hoe moet ik vandaag de gebruikelijke grofheid van Zinaïda Nikolajevna Pasternak
verdragen’). Ze was diep bedroefd toen Pasternak stierf. Pasternak is voorkomend
en hartelijk tegen haar, maar meer niet, lijkt het. Tussen Pasternak en Anna Achmatova
heeft zich ook een en ander afgespeeld. Het is, kortom, alsof Lidija enigszins jaloers
is op Anna Achmatova. Ook dat kan haar oordeel beïnvloed hebben.
Ten slotte kan Anna's kribbigheid te wijten zijn aan de omstandigheden waaronder
zij, en ook Lidija, moesten leven. Zelf zegt Anna Achmatova daarover: ‘Wat wij
hebben meegemaakt, en dat geldt voor ons allemaal, want de folterkamer dreigde
voor iedereen, dat is in geen enkele literatuur vastgelegd. De drama's van
Shakespeare, al die opzienbarende misdaden, hartstochten, duels - zijn kinderspel
vergeleken met het leven van ieder van ons.’ En even daarna de onvergetelijke
woorden: ‘Straks komen de arrestanten terug en zien twee Ruslanden elkaar in de
ogen: het ene dat gevangen heeft gezet en het andere dat gevangen heeft gezeten.’
Ontmoetingen met Anna Achmatova is een wonderlijk boek. Men begint het te
lezen uit interesse voor Anna Achmatova. Men hoopt meer over haar poëzie te weten
te komen, over haar leven, over haar lijden. Maar die verwachtingen worden alle
min of meer beschaamd. Al spoedig raak je meer geïnteresseerd in een gecompliceerde
verhouding tussen twee vrouwen, en in de even gecompliceerde relatie van die twee
vrouwen met Pasternak. Ik denk dat we in feite maar weinig te horen krijgen over
wat zich echt heeft afgespeeld, en dat we alleen iets van de buitenkant zien. Die
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buitenkant is interessant genoeg, geeft van alles te raden en te denken, maakt steeds
nieuwsgieriger, en laat ons ten slotte enigszins teleurgesteld achter omdat we nog zo
veel moeten gissen. Hoeveel te raden geeft niet die beschrijving van Lidija's eerste
ontmoeting (pag. 292) met Pasternak!
Het nawoord van Joseph Brodsky, die in de laatste jaren van haar leven met Anna
Achmatova bevriend is geweest, en de kroniek van het leven van Anna die op het
nawoord volgt, bevat, goed beschouwd, meer informatie over de dichteres dan wat
Lidija Tsjoekovskaja over haar schrijft. Haar Ontmoetingen kan men beter lezen als
een verbazingwekkende, psychologische roman.
■
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Cassandra zag, dacht - en verloor
Christa Wolfs poging om de wet van de oorlog te doorbreken
Kassandra Erzählung door Christa Wolf Uitgever: Luchterhand, 156 p.,
f31,- Importeur: Nilsson & Lamm
Voraussetzung einer Erzählung: Kassandra Frankfurter
Poetik-Vorlesungen door Christa Wolf Uitgever: Sammlung Luchterhand,
160 p., f24, - Importeur: Nilsson & Lamm
Gerda Meijerink
Cassandra, de zieneres, werd door haar vader, koning Priamus, in een kerker
opgesloten omdat hij haar onheilsboodschap dat Troje ten onder zou gaan niet langer
wilde horen. Troje wérd door de Grieken veroverd. De Griek Agamemnon, die
Cassandra als buit meenam naar Mykene, sloeg haar voorspelling dat hij door zijn
vrouw Clytaemnestra gedood zou worden in de wind en wérd vermoord. Een
Cassandravoorspelling heet een waarschuwing voor komend onheil die niemand
gelooft. De mythologie vertelt ons niet of Cassandra tijdgenoten had die haar wel
geloofden. Eenzaam, een waanzinnige, schreeuwt zij haar waarheid uit, eenzaam
gaat zij onder.
Christa Wolf heeft in haar verhaal Kassandra rond de figuur van deze vrouw waarvan
zo weinig bekend is, een wereld geschilderd die op hetzelfde punt is aanbeland waar
ook onze wereld staat: kort voor een mogelijke ondergang. Babylon, Carthago, Troje,
dat zijn plaatsen die zich bij uitstek lenen voor eigentijdse bespiegelingen over cultuur
en cultuurverval, over ondergang en oorlog. Christa Wolf laat haar bespiegelingen
zich afspelen rond Troje, omdat Troje door de figuur Cassandra er een dimensie bij
krijgt die de andere steden missen: de dimensie van het vrouwelijke bewustzijn. Het
gaat Christa Wolf niet alleen om de schildering van de waanzin van de oorlog, zij
schildert een proces van verval dat veel dieper grijpt dan dat de ene heerser door een
andere wordt afgelost of dat het ene centrum van cultuur door een volgend wordt
vervangen. Zij vertelt ook het aangrijpende verhaal van de ondergang van een cultuur,
door toedoen van de toenemende dominantie van het mannelijke, patriarchale,
oorlogszuchtige bewustzijn. De ondergang van Troje vindt niet pas plaats op het
moment dat de Grieken na tien jaar belegering de stad innemen, die ondergang gebeurt
van binnenuit in een langzaam proces waarbij de steeds rigider wordende organisatie
van de macht alle menselijke waarden aantast en de vrouwen gereduceerd worden
tot ruilobjecten met de vijand.

Leeuwenpoort
In de laatste uren van haar leven bevindt Cassandra zich voor de leeuwenpoort van
Mykene waardoorheen Agamemnon naar binnen is gegaan, zijn zekere dood tegemoet.
In deze laatste uren herinnert zij zich haar leven en bereidt zij zich voor op haar dood,
probeert haar angst door denken meester te worden. De vraag die zij zich zelf stelt
en waarop ze antwoord probeert te vinden is: ‘Waarom wilde ik met alle geweld de
gave bezitten om te zien?’ Deze gave heeft haar immers weinig geluk gebracht: ‘En
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dat we liever hem bestraffen die de daad benoemt dan hem die haar begaat.’ Maar
zieneres worden betekende voor haar de keus tussen een afhankelijk en een
onafhankelijk vrouwenleven, tussen schijn en werkelijkheid, tussen propagandataal
en mensentaal, tussen geloof en ongeloof in de zin van oorlogen. Cassandra is
zieneres, niet omdat zij uit darmen of wolken of koffiedik de toekomst voorspelt,
maar omdat zij haar ogen open heeft voor wat er om haar heen gebeurt en daardoor
de toekomst kent. Zij is een realist en een rationalist in een door waan beheerste
wereld die zich zelf als rationeel beschouwt. ‘Waarom,’ vraagt ze, ‘krijgen juist de
wensvoorstellingen die zich op misrekening baseren in ons de overhand? Niets hebben
ze me later méér kwalijk genomen dan mijn weigering aan dat fatale wensdenken
van hen mee te doen.’ Door haar weigering zich aan te passen aan wat in Troje de
heersende ideologie is, verliest ze alles wat haar lief en dierbaar is en ten slotte ook
zich zelf. Want haar gelijk brengt haar uiteraard geen geluk, brengt niemand geluk,
ook de tegenstanders niet. In Mykene ziet ze de troosteloosheid van de winnaars van
de oorlog die om een fantoom gevoerd werd en niets opleverde dan de roem van een
aantal helden. Ook haar geliefde Aeneas, die de ondergang van Troje overleefde
omdat hij zich aan de zinloos geworden verdediging ervan onttrok en die haar nog
wil redden, zal eens een held worden, daarom weigert ze de redding die hij haar
aanbiedt: ‘Een held kan ik niet liefhebben. Jouw verandering in een standbeeld wil
ik niet beleven. (...) Tegen een tijd die helden nodig heeft kunnen we niets uitrichten,
dat wist jij evengoed als ik.’ Dat is de radicaliteit van denken en handelen waarmee
Christa Wolf haar Cassandra uitrust, dat is ook de radicaliteit van de waarheid die
Christa Wolf haar lezers voorhoudt en die van hetzelfde gehalte is als Bertolt Brechts
stelling dat in een slechte wereld het goede niet kan bestaan. Ook de wereld die na
haar komt, weet Cassandra, zal een slechte wereld zijn waarin de wet van de oorlog
heerst en waarin de ziener, degeen die tegen die wet waarschuwt en de consequenties
ervan benoemt, niet gehoord zal worden.

Christa Wolf

De Amazonen
In Kassandra schildert Christa Wolf alle mogelijke pogingen om de wet te breken:
Penthesileia die met haar Amazonen het kwaad met zijn eigen methodes probeert
uit te roeien. Cassandra ziet de Amazonen Troje binnentrekken; verbazing, ontroering,
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bewondering, ontzetting, verlegenheid uitten zich bij haar in een niet te stuiten lachbui
die haar door Pathesileia niet in dank wordt afgenomen. Cassandra weet dat
Penthesileia tegen Achilles niets kan uitrichten, dat er tegenover het mannelijke
heldendom geen vrouwelijk heldendom kan bestaan. Maar ook vrouwelijke list en
bedrog richten niets uit, zijn hoogstens toereikend om de oorlogswagen even tegen
te houden, evenmin als solidariteit tussen vrouwen en de weinige nietoorlogszuchtige
mannen iets meer kan scheppen dan een adempauze of een kort moment van
menselijkheid. Er is maar één oplossing voor de oorlog: hem niet voeren. ‘Ik stond
erop als getuige van de dood van Troilos in de raad gehoord te worden. Eiste deze
oorlog te beëindigen, dadelijk. En hoe? vroegen ze me verbijsterd, de mannen. Ik
zei: door de waarheid over Helena. Door offers. Goud en goederen, wat ze maar
willen. Maar laat ze vertrekken. Opdat de pestlucht van hun aanwezigheid verdwijnt.
Toegeven aan wat ze van ons willen horen: dat Paris, toen hij Helena ontvoerde,
schond wat ons allen heilig is, het gastrecht. Als brute roof en woordbreuk
beschouwen de Grieken deze daad. Zo vertellen ze, wat Paris deed, aan hun vrouwen,
kinderen, slaven. En ze hebben gelijk. Beëindig deze oorlog. Stoere mannen werden
doodsbleek. Ze is gek, hoorde ik fluisteren. Nu is ze gek. En koning Priamus, de
vader, verhief zich langzaam, dreigend en brulde als niemand hem ooit hoorde
brullen. Zijn dochter! Zij, uitgerekend zij moest het zijn die hier in de raad van Troje
ten gunste van de vijand sprak.’ Het ongelijk toegeven, de eigen valse ideologie
bekennen, de vijand het motief tot de aanval ontnemen, het risico lo-
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pen dat ze je geld en je goederen afpakken. Dat is Cassandra's, dat is ook Christa
Wolfs oplossing voor de oorlog, dat is waarover in Troje en in Genève onderhandeld
zou moeten worden.
Als je dit Cassandra-verhaal leest, dat in een schitterend en weinig alledaags proza
is geschreven - af en toe lees je zuivere jambische verzen - wordt de wereld even
overzichtelijk. Het heeft de kwaliteit van een parabel, die door vereenvoudiging en
structurering van complexe zaken essenties zichtbaar maakt. Alleen al dat
overzichtelijk en doorzichtig worden van de wereld is een puur esthetisch genoegen
dat zich tot onze rampzalige politieke werkelijkheid verhoudt als de zuiverheid van
de formule E=mc2 tot de verschrikking van de atoombom. Dat is de paradox waarin
zich elk kunstwerk bevindt en waarvan Picasso's Guernica een beroemd voorbeeld
is, dat het een schoonheids- en dus gelukservaring kan oproepen terwijl het dood en
verderf afschildert.
In het boek Voraussetzungen einer Erzählung: Kassandra dat tegelijk met
Kassandra is verschenen en dat de serie lezingen bevat die Christa Wolf aan de
universiteit van Frankfurt hield, is de schrijfster zich deze paradox bewust en ze geeft
er ook een ‘antwoord’ op: ‘Verteltechnieken die ieder immers in hun geslotenheid
of openheid ook denkpatronen transporteren. Voel dat de gesloten vorm van het
Cassandraverhaal tegenstrijdig is met de fragmentarische structuur waaruit het voor
mij eigenlijk bestaat. Deze tegenstrijdigheid kan niet worden opgelost, alleen
benoemd.’ In haar lezingen hanteert Christa Wolf een uitgesproken open vorm, ze
bestaan uit reisbeschrijvingen, dagboeknotities, brieven en beschouwingen waarin
een schat aan ideeën is verpakt en op het oog oppervlakkige impressies van haar reis
door Griekenland. Het is niet de poëtica die de uitnodigende universiteit van Frankfurt
van haar verwachtte, die kan zij niet schrijven omdat zij niet over een poëtica zegt
te beschikken. Waar zij het over heeft zijn inderdaad hoogstens bouwstenen van een
concept: de esthetiek, het vrouwelijke schrijven, het feminisme, de mythe, en veel
over de dreigende atoomoorlog, de machthebbers, de aantasting van het dagelijks
leven. En steeds weer over haar worsteling met de figuur Cassandra.
Het bijzondere van deze bundel is dat hij het gesloten Cassandra-verhaal als het
ware van buitenaf openbreekt. De gesloten vorm die zijzelf aan de kaak stelt wordt
teniet gedaan. Het moet een grote behoefte van haar zijn geweest deze Voraussetzung
einer Erzählung als pendant tot het eigenlijke verhaal te schrijven, waarschijnlijk
zelfs een noodzaak, want tot dusver heeft Christa Wolf haar vormen altijd van
binnenuit opengebroken, door verschillende vertellagen te hanteren en het
schrijfproces te reflecteren. Wie Nachdenken über Christa T., Kindheitsmuster en
Kein Ort, Nirgends van haar kent, zou de geslotenheid van een verhaal als Kassandra
voor onmogelijk hebben gehouden. Zo is er dus een heel bijzonder boekenpaar
ontstaan dat eigenlijk niet los van elkaar te denken is en dat het ontstaan aan elkaar
te danken heeft. De vraag is overbodig welk boek het eerst gelezen zou moeten
worden: naast elkaar en door elkaar heen zou ik zeggen en Kassandra het liefst
hardop. En minstens twee keer.
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Detectives
Vervolg van pagina 21
Het eerste, Moord in het Vierkant, heb ik niet gelezen maar de kritieken erop waren
blijkens de achterflap tamelijk positief: ‘Hellinga Sr. wordt mogelijk de W.H. van
Eemlandt van de jaren '80.’
Moord om heroïne leest in ieder geval als een trein. De auteur kent het genre en
maakt daar goed gebruik van. De dikke dorpsarts Joris Joris lijkt sterk op Nero Wolf
uit het werk van Rex Stout. De dorpsarts is zo dik dat hij in speciaal geconstrueerde
auto's moet rijden, hij heeft een stille, deskundige en verknochte huisknecht die op
tijd de pilsjes laat aanrukken, want net als Nero Wolf kan dokter Joris zonder bier
niet goed nadenken. Zo'n dikke, weinig beweeglijke speurder heeft natuurlijk een
keur van knechten nodig en die zijn er ook in overvloed. Een ex-rechercheur, een
schoonzoon en nog een vriend van die schoonzoon, een puissant rijke jongen. Vooral
de laatste staat steeds ‘zichtbaar brandend van verlangen klaar om iets nuttigs te
ondernemen’. Hij is in het bezit van een uitzonderlijke auto, een fraaie Italiaan, ook
wel locormotief genoemd, die helaas in Amsterdam onbruikbaar is voor
recherchewerk, want je moet er altijd bij staan, anders wordt hij vernield. Je kan
trouwens geen stap in een Amsterdams hotel-urinoir zetten of de junkies staan achter
je om je te bedreigen. De intrige speelt zich af in de herensociëteit in het dorpje
Bikhoven. Joris Joris bedenkt daar zelfs de niesproef om de verdachte te ontmaskeren.
Er wordt ook de hele tijd naar gezichten gespeurd, want de auteur heeft een groot
geloof in het feit dat mensen zich door een onverwachte reactie zullen verraden. Met
die positieve grondhouding tegenover de misdaad, en met een goed gebruik van de
trucjes uit het genre is dokter Joris Joris een man geworden waar nog veel van valt
te verwachten in de serie Moord in, Moord om en Moord tijdens.

Felix Thijssen
Even goede berichten over het derde Charlie Mann-boek van Felix Thijssen. Van
het groepje gangsters waarmee de schrijver in het boek Wildschut begon, houdt hij
er telkens genoeg in leven om weer een mooi vervolg te bedenken. Dit derde boek,
Ratteval, gaat over een transactie met gestolen aandelen. Charlie Mann verdient daar
als tussenpersoon een paar miljoen aan, maar het levert hem de vijandschap op van
Massenet, een buitengewone oplichter waar de Amsterdamse politie, vóór de
stiptheidsactie, al tien jaar op loerde. Massenet zet al zijn hulptroepen - en hij heeft
gangsters bij de vleet - in om Charlie Mann klein te krijgen. Charlie's vriendin - ook
nog bekend uit Wildschut - wordt in die strijd, doodgemarteld, het slachtoffer.
Het verhaal is vakkundig gemaakt en spannend. Thijssen schrijft tamelijk vlak en
clichématig. Treinen rommelen altijd stations binnen. Massenet is ‘lelijk, te dik,
zwaar behaard, week en kwabberig, had spillebenen en een wrede mond’. Ook de
scènes zijn vrijwel altijd ontleend aan het gangbare flimcliché, met als vreemd
hoogtepunt een verlaten parkeerplaats langs de grote weg bij Hoevelaken waar Charlie
bij een verlaten telefooncel wacht tot om negen uur precies de telefoon zal gaan
rinkelen.
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Veel geweld, veel bloed en als een lijk zuchtend in de badkuip glijdt, noteert de
schrijver ironisch: ‘De badkuipen begonnen zich te vullen met lijken.’
Wat dat betreft zit je overal ter wereld goed, of het nu Moskou, Miami of Medenblik
is.
■
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Karl Marx
Vervolg van pagina 23
weglaten. Hoe vat men een oeuvre samen dat even veelomvattend als onvoltooid en
brokkelig is, en bovendien voor een belangrijk deel pas tientallen jaren na de dood
van de auteur gepubliceerd, zodat het nauwelijks meer is los te wikkelen uit de talloze
interpretaties die het in de loop van de tijd gekregen heeft, interpretaties waarvan de
maatschappelijke invloed niet zelden omgekeerd evenredig was met het intellectuele
gehalte? Hoe vat men, anders gezegd, de Cheshire Cat bij de staart?
De verleiding moet groot zijn in zo'n boekje de orde te suggereren die in
werkelijkheid niet bestaat. Dat kan bij voorbeeld door ontstaansgeschiedenis,
tegenstrijdigheden en duistere plaatsen te negeren en los daarvan een bevattelijke en
overzichtelijke presentatie te geven van de leer van Marx in zijn verschillende
onderdelen, alsof die in zijn geheel uit de lucht is komen vallen. Dat de imposante
bouwval zo vervangen wordt door één of meer van de maquettes die ervan in omloop
zijn, wordt er dan kortheidshalve niet bijgezegd.
Tromp kiest een andere aanpak, al is de tekst op de achterkant van zijn boekje
daar misleidend over: ‘Deze studie brengt niet de zoveelste interpretatie van wat
Marx werkelijk heeft gezegd, maar biedt een zo feitelijk en nauwkeurig mogelijke
beschrijving van leven en werk,’ staat er. De auteur kan dat onmogelijk hebben
bedoeld. Hij kiest juist wél voor een interpretatie, hij komt daar duidelijk voor uit,
en hij kiest haar zo dat Marx zelf, de omgeving waarin hij werkte en de
ontstaansgeschiedenis van zijn werk voortdurend in beeld blijven.
Bij Tromp is Marx in de eerste plaats de schepper van een politieke theorie, met
een kern die religieus geladen is: de verzoening van de mens met zijn wezen. Dat
kwam van Hegel, maar achter Hegel schemert het verhaal van zondeval en verlossing
dat niet alleen in het christendom, maar ook in andere religies in een of andere
gedaante te vinden is. Marx zoekt de verlossing op aarde, en ontdekt de weg daartoe
in de verborgen wetten van de natuur. Vervolgens probeert hij voor dat inzicht
woorden te vinden: eerst in de taal van de Duitse filosofie van zijn tijd, dan in die
van het gangbare socialisme, ten slotte in die van de in hoog wetenschappelijk aanzien
staande, Engelse ‘political economy’. Aan het eind van zijn leven aarzelt hij of hij
het zal proberen met de taal van de toen moderne natuurwetenschappen; die laatste
vertaling wordt na zijn dood door Engels volvoerd.
Tromp impliceert hiermee dat de centrale visie van Marx, de beslissende flits van
inzicht, al heel vroeg present was, min of meer als een openbaring ‘aan woorden
voorbij’. Dat zou kunnen verklaren waarom hij steeds naar nieuwe onvolmaakte
formuleringen bleef zoeken, en anderzijds waarom zijn werk, ook het niet voor
publikatie bestemde, nergens een spoor van twijfel vertoont. In al zijn denken en
handelen, hoe inconsequent hij soms ook lijkt, toont hij de onverzettelijke nederigheid
van wie niet namens zich zelf spreekt, maar namens een waarheid die hem nu eenmaal
geopenbaard is. Engels mag dan meestal de schuld krijgen van de promotie van Marx
tot heilsleraar, hij beschikte daartoe wel over het juiste materiaal. Hij kende Marx
trouwens uitstekend.
Deze psychologische kant van zijn eigen benadering wordt door Tromp niet
uitgewerkt; het gaat hem vooral om een inleidend overzicht van Marx' werk in het
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kader van zijn leven. Tromp kan goed uitleggen, zoals onder andere blijkt uit zijn
behandeling van befaamde breinbrekers als de hegelse dialectiek en Marx'
worstelingen met de meerwaarde. Maar zijn essay stijgt door de markante aanpak
ver uit boven de deugden van de inleiderspedagogie. Het zet aan tot nadenken en
prikkelt in zijn gefundeerde eenzijdigheid tot tegenspraak.
Misschien zou het nog aan overtuigingskracht hebben gewonnen als het iets
genereuzer was geweest. De levendige irritatie van Tromp over Marx als mens, en
het feit dat zijn aanpak als vanzelf meer licht doet vallen op de tekortkomingen dan
op de verdiensten van Marx, samen met de in Nederland gebruikelijke
essayistennorsheid in zijn overigens fraaie strakke stijl, zorgen voor een laatdunkend
effect. De waarderende en bewonderende opmerkingen die hier en daar in de tekst
te vinden zijn, krijgen er iets plichtmatigs door. Dat mag natuurlijk, maar ik vermoed
dat Tromp het niet zo bedoeld heeft, en dan is het jammer.
■
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Wat was de opschudding rond ‘Merlyn’?
De controversiële essays van J.J. Overstegen gebundeld
De Novembristen van Merlyn door J.J. Oversteegen Uitgever: HES, 256
p., f35, Jacques Kruithof
In het voorjaar van 1966 bestempelde een criticus van Vrij Nederland de artikelenreeks
Analyse en oordeel van J.J. Oversteegen als ‘een stuk vreemdsoortig quasi-denkwerk’,
geleverd door een ‘clown en goochelaar’. Prompt kwam een andere medewerker
hem op de vingers tikken, en weer een derde mengde zich even later in de polemiek
tussen collega's door hetzelfde essay ‘een knap stuk werk’ te noemen. Het was een
van de talrijke gelegenheden in de jaren zestig, waarbij het tijdschrift Merlyn
verdeeldheid en opschudding veroorzaakte onder de recensenten van dag- en
weekbladen.
Merlyn, en zijn redactiesecretaris Oversteegen in het bijzonder, heeft niet alleen
bereikt dat sommige critici zich verschrikkelijk druk maakten. Er zijn grootscheepse
aanvallen uitgelokt; de bekendste door H.A. Gomperts en door Carel Peeters. Voor
studenten vormde het blad een onuitputtelijk onderwerp van discussies. Het trok
ruim tienduizend abonnees, en bij een debatavond in Krasnapolsky kwamen meer
dan vijfhonderd mensen luisteren.
Met zo veel leven in de brouwerij is het merkwaardig, hoe kort het maar heeft
bestaan: vier jaargangen, van november 1962 tot einde 1966. Daardoor is het
weerwerk beperkt gebleven, wat wel voor een deel zal verklaren dat het tijdschrift
een hardnekkige reputatie van dogmatisme heeft opgelopen. Bovendien zijn de
gemoederen inmiddels bedaard, en is de controverse geschiedenis geworden. Afgaande
op wat ik bij tegenwoordige studenten merk, moet je nu voor wat jongere lezers eerst
uitleggen dat het om een essayistisch blad ging. Het bedreef en bepleitte de ‘structurele
analyse’ en tekstinterpretatie, maar werd ook ‘opgericht uit onvrede over het niveau
van de literaire kritiek’. Dat zijn de woorden van Kees Fens, die er samen met H.U.
Jessurun d'Oliveira en met Oversteegen leiding aan gaf.

Het tijdschrift Merlyn

Evergreen
Al lang geleden hebben de eerstgenoemden hun belangrijkste bijdragen aan Merlyn
gebundeld; die boeken hebben ongetwijfeld indertijd hun rol in het meningsverschil
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gespeeld. Zo langzamerhand is veel daaruit tot de vertrouwde secundaire literatuur
gaan behoren, waar geregeld naar verwezen wordt, en die vele studenten als
ruggesteun gebruiken. Ook sommige stukken van Oversteegen hebben de status van
evergreen bereikt, zoals over de Max Havelaar, over Een nagelaten bekentenis van
Marcellus Emants, en over Het land van herkomst van Du Perron. Nu pas zijn ze,
met het omstreden Analyse en oordeel en enkele andere beschouwingen,
bijeengebracht onder de titel De Novembristen van Merlyn.
Dat is om twee redenen een misleidend opschrift. Ten eerste lijkt het een studie
over Merlyn en zijn drie redacteuren; de ondertitel ‘Een literatuuropvatting in theorie
en praktijk’ versterkt die suggestie. Ten tweede doet de titel het voorkomen alsof er
in november 1962 een opstand ontketend werd. Het staat nog te bezien of Merlyn
werkelijk meer is dan ‘een algauw vergeten en hoogstens anekdotisch op te halen
episode uit ons literaire leven’, zoals die boze VN-criticus dacht. Wie zinspeelt op
de Dekabristen van 1825, riskeert trouwens onvriendelijke opmerkingen over de
galg.
Dat zo'n studie over Merlyn, en vooral over de emoties die het heeft opgeroepen,
er beslist moet komen, maakt Oversteegens boek ten overvloede duidelijk: er is
namelijk geen enkele verklaring in te vinden voor het tumult dat deze essays mede
hebben veroorzaakt.
Na herlezing ervan kan ik enkel zeggen: dit is gewoon voorbeeldig, in hoofdzaak
analytisch, vakwerk. Wat Oversteegen over de al genoemde boeken schrijft, maar
ook over Hamelink, Raes, Vestdijk en Van Schendel, is bijzonder verhelderend. Je
kunt er wel eens iets op afdingen: dat zijn dan zakelijke geschillen, en sommige regelt
de auteur hier in een voetnoot. Als dergelijke, ondertussen vaker vertoonde artikelen
op weerstand zijn gestuit, moeten ze indertijd als ongewenste nieuwlichterij zijn
beschouwd: kennelijk meenden de liefhebbers van de literatuur dat analyse schade
deed aan hun porceleinkast.
Oversteegens essays zijn hooguit twintig jaar oud, maar ze doen zich nu voor als
historische teksten. Ze zijn, als gezegd, nog steeds de moeite waard, maar de schrijver
presenteert ze hier in een kader en onder een vlag die rechtstreeks verwijzen naar
een oude discussie, die als een nachtkaars is uitgegaan, en naar een context die
behoorlijk gereconstrueerd zou moeten worden. Er daagt al enig licht als je om te
beginnen de vierentwintig afleveringen van Merlyn weer eens doorbladert.

Ergernis
De redactie begon met in het eerste nummer op de eerste bladzijde lucht te geven
aan haar ‘ergernis over peil en gerichtheid van de litteratuurbeschouwing in ons
land’. Vervolgens ging ze in de eerste jaargangen op de tenen staan van allerlei critici
die destijds in tel waren: Lehmann, Van der Hoogte, Oerlemans, Govaart, Calis, De
Vree, Braasem, Morriën, Veenstra (inderdaad, van VN), Holsbergen en anderen. Dat
gebeurde, zo te zien niet erg systematisch, veelal in de rubriek ‘De Valkuil’; alleen
in 1965 heeft Martin Hartkamp een keer het ensemble der boekbesprekers op de
korrel genomen: allen die zich over Het genadeschot van Vestdijk hadden uitgelaten.
Het is een artikel dat tot droefenis en leedvermaak stemt, en doet vrezen dat de
redactie het grootste gelijk van de wereld had.
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Wie kaatst, moet de bal verwachten, en er is Merlyn heel wat naar het hoofd
geslingerd. Van dat negatieve aspect, de aanval op de critici, is in Oversteegens
bundel amper iets te bemerken. Dat juist hij, door zich als ‘Novembrist’ voor te
stellen, zich met Merlyn vereenzelvigt (hij had ook een boek met gedegen stukken
onder een mooie, ‘autonome’ titel kunnen uitgeven), zal wel komen doordat zijn
tegenstanders hem hardhandiger hebben aangepakt dan zijn mederedacteuren.
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De essaybundel vertolkt voornamelijk de positieve kant van het tijdschrift, en dat is
meteen de beste kant van de criticus die Oversteegen was, en die hij blijkens zijn
voorwoord van, natuurlijk, november 1982 nog altijd niet verloochent. Het programma
van Merlyn valt aan deze, vrijwel ongewijzigde stukken goed af te lezen.
Anders dan in die jaren kennelijk gebruikelijk was, verlangde het tijdschrift
‘controleerbaarheid van kritische uitspraken’. Die kon bereikt worden door ‘strikt
litterair’ te oordelen, op grond van analyse en waardering van de structuur. Dat is de
kern van Analyse en oordeel: de analyse van een tekst wordt beschouwd als de
voortzetting van het belevende lezen, die uitmondt in ‘een gemotiveerd
waarde-oordeel’. Weliswaar zegt Oversteegen erbij dat zo'n literair oordeel niet
steeds scherp van andere, buiten-literaire oordelen te scheiden valt, maar de nuance
is even weinig door zijn bestrijders opgemerkt als door hem zelf beklemtoond.
Het tweede punt is de nadruk op literatuur als fictie; Oversteegen spreekt nog van
‘autonomie’. Ook dat nuanceert hij: elke tekst zit ‘vol relaties met de buitenwereld’,
en is ‘een vorm van communicatie’, maar ook deze relativeringen hebben niet
geholpen. Onmiskenbaar ging het de ‘Novembristen’ er allereerst om, de biografische
aanpak van literatuur en het van Forum overgenomen ‘persoonlijkheidscriterium’
enig tegenwicht te bieden. Wat ten slotte opvalt, na lange tijd, is de concentratie op
afzonderlijke teksten: een enkel gedicht, een reeks, een roman. Het gaat soms zelfs
zo ver, dat vergelijkingen met ander werk van de auteur in kwestie wat
verontschuldigend worden afgedaan: alsof ze eigenlijk niet mogen, maar het bloed
toch kruipt waar het niet gaan kan.
In deze drie opzichten doet Oversteegens werk telkens wat gedateerd aan: de
analyse heeft weinig of geen glans verloren, maar de beperkingen die de criticus zich
zelf heeft opgelegd, maken nu een wat vreemde indruk.

Schuim naar de lippen
De analyse van verhalen en romans, en in mindere mate van poëzie, is na het afscheid
van Merlyn gemeengoed geworden in het onderwijs, in schoolboekjes als van Drop
en het duo Anbeek-Fontijn. De Synthese-reeks doet, op een ander niveau iets
dergelijks; de romantheorie is gangbaar op de universiteiten. Ik zal niet beweren dat
dat uitsluitend door toedoen van Merlyn zo gekomen is, maar ik vind het frappant
dat wat het tijdschrift aan de kritiek wilde opleggen, hoofdzakelijk in didactische
kaders werkelijkheid is geworden.
Er verschijnen nog dikwijls essays over romans of dichtbundels apart, maar de
‘gerichtheid van de literatuurbeschouwing’ is tegenwoordig vooral synthetisch:
overzichten, constanten in iemands oeuvre, grotere kaders waar een boek in geplaatst
wordt. Al vaker is over een eerherstel voor de literatuurgeschiedenis gerept; dat de
vakgenoten dank zij Merlyn iets beter hebben leren lezen, is goed denkbaar. De fictie
of fictionaliteit is als strijdpunt volledig van de baan. Oversteegen meent dat de lezer
te maken heeft met een literair werk ‘waar de schrijver inmiddels uit verdwenen is’,
en noteert daarbij: ‘een uitdrukking die velen het schuim naar de lippen jaagt’. Ik
kan me niet voorstellen dat nu nog iemand daar echt hels van wordt. In de hedendaagse
kritiek gaat het om heel andere aangelegenheden.
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Wat achteraf lichtelijk op de lachspieren werkt, is de soms dodelijke nuchterheid
waarmee de Merlyn-auteurs het scheepvaartmuseum bezoeken om over Slauerhoffs
Het boegbeeld: de ziel een oordeel te vellen, of breuken en inconsequenties aanwijzen
als wonde plekken, in de mening dat daarmee de literaire waarde omlaag gaat.
Oversteegen houdt blijkbaar vast aan de koppeling van analyse en oordeel; dat siert
hem, maar het lijkt me vechten tegen de bierkaai.
Heeft Merlyn zoden aan de dijk gezet? Bezondigen de critici van de laatste tien
jaar zich minder aan impressionistische prietpraat, zijn ze zakelijker en
‘controleerbaar’ in hun beweringen? Soms denk ik dat ze inderdaad ‘de kunst van
het onmogelijke’ (Fens) beter zijn gaan beoefenen. Wat je bij herhaling in kritieken
op toneel, muziek en beeldende kunst aan lariekoek tegenkomt, vertoont meer
gelijkenis met wat Merlyns gebeten honden blaften, dan met de literaire kritiek van
vandaag. Wat niet wegneemt dat er nog zo vaak ‘ergernis over peil en gerichtheid’
wordt uitgesproken, dat hier wel sprake zal zijn van het fatum van de recensent: die
krijgt altijd de wind van voren. Oversteegen kan daarvan meepraten.
■
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Eenvoud, authenticiteit, functionaliteit
Een mooie inventarisatie van de Nieuwe Kunst in Nederland
Art Nouveau en Art Deco in Nederland Verzamelobjecten uit de
vernieuwingen in de kunstnijverheid van 1890-1940 door Frans
Leidelmeijer en Daan van der Cingel Uitgever: Meulenhoff/Landshoff,
191 p., f59,50
Frans Boenders
De kunsthandelaar en verzamelaar Karel Citroen, die in de jaren zestig zijn collectie
Art Nouveau juwelen aan het Hessisches Landesmuseum in Darmstadt verkocht,
deed ooit een stout voorstel. In zijn openbare les aan de universiteit van Amsterdam
verklaarde hij er zich voorstander van, de termen kunstnijverheid, toegepaste kunsten
en decoratiekunsten af te schaffen omdat het ‘van boven af opgelegde, bevoogdend
klinkende benamingen’ zouden zijn.
Het is Citroen niet gelukt, de termen blijven onverminderd voortbestaan.
Toch was dit voorstel lang niet onzinnig. Het is juist dat de rigoureuze scheiding
tussen zogeheten ‘zuivere’ en ‘toegepaste’ kunst meestal bedoeld wordt als, zoniet
een klasse-onderscheid, dan toch een hiërarchisch verschil. De scheiding impliceert
dat ‘zuivere’ kunst het hoogste is wat de menselijke geest kan verzinnen, terwijl
‘toegepaste’ kunst een bezigheid is die weliswaar boeiend is, maar al te zeer gebonden
aan de stof om als ‘echte’ kunst te kunnen gelden. Deze scheiding is niet alleen
absurd, ze heeft historisch gesproken geen been om op te staan. Want ook de zuivere
schilderkunst diende aanvankelijk om de buiten- en binnenzijden van gebouwen
(tempels, grotten) te versieren, en was dus een decoratiekunst.
Vooral de Art Nouveau tendeerde naar volstrekte gelijkwaardigheid van de
verschillende kunsten, die alle dienden bij te dragen tot de vernieuwing van de
levensvorm. Het opmerkelijke verschijnsel deed zich voor dat schilders hun palet
lieten rusten om ontwerpers en architecten te worden. De ontwikkeling van de
Antwerpenaar Henry van de Velde is in dat opzicht symptomatisch. Hij zag af van
een carrière als kunstschilder om zich volledig te wijden aan de theorie en de praktijk
van de ambachtskunst. Een hervormer met woord en daad, haakte Van de Velde naar
een betere wereld met edele, menswaardige gebruiksvoorwerpen. Ook hij ijverde
voor de uitbanning uit het taalgebruik van benamingen die de diverse kunstambachten
als een mindere kunst voorstellen. In 1894 betoogde hij dat de nieuwe kunst, wilde
zij niet tot onvruchtbaarheid leiden, toegepast moest zijn: ‘Het nieuwe dat zich tijdens
het laatste decennium (van de negentiende eeuw) eerst in de diverse takken van de
toegepaste kunst en later in de architectuur heeft gemanifesteerd, is het gevolg van
de hevige en onweerstaanbare haat tegen de lelijkheid. In geen enkele periode en
onder de heerschappij van geen enkele stijl is de publieke smaak zozeer afgestompt
als in de tweede helft van de negentiende eeuw. Deze lelijkheid was het resultaat
van voortdurende, steeds minder intelligente en bekwame herhalingen van oude
stijlen, en van de totale willekeur, zowel in het verband tussen de aan deze modellen
ontleende vormen en de functie die ze moesten vervullen, als in de betekenis van de
al te overladen ornamenten.’
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Tegen de stijlloosheid van het eclecticisme zette geheel progressief Europa zich in.
De Jugendstil, de Art Nouveau en de Nieuwe Kunst - drie benamingen voor dezelfde
internationale strekking - introduceerden een nieuwe schoonheid in de bouwkunst
en de gebruiksvoorwerpen. Vrijwel alle kunstenaars en ontwerpers waren de mening
toegedaan dat deze nieuwe schoonheid geen aan de structuur toegevoegde waarde
mocht zijn: dat was nu juist het verkeerde gebruik van het ornament in de negentiende
eeuw geweest. Een ornament is geen versiering die op een onderliggende structuur
wordt gekleefd; een degelijke bakstenen façade mag niet aan het oog worden
onttrokken door een als versiering bedoeld korset in stuc. Het ornament is de
levensvatbaarheid van het object zelf. Het hoort functioneel te zijn, gevoel te hebben
voor vorm en materie, met het oppervlak verbonden te zijn. De ontwerper die erin
slaagt het oppervlak levendig en beweeglijk te maken, laat de gebruiker zowel
psychologisch als esthetisch met het object communiceren.
In het licht van de hier geschetste gedachtengang wordt het duidelijk waarom de
Art Nouveau, en in zijn zog de Art Deco, een bijzondere aandacht besteedde aan de
verzorging van objecten, en vooral van gebruiksvoorwerpen. Een andere verklaring
gaat terug op de geschriften en de praktijk van William Morris, die al in 1861 een
firma oprichtte, waar men alles vervaardigde wat noodzakelijk was voor de inrichting
van een huis. Onder zijn vennoten bevonden zich de prerafaëlitische schilders Rossetti,
Burne-Jones en Ford Madox Brown, die het niet beneden hun waardigheid achtten
om, naast de zuivere schilderkunst, de toegepaste ontwerpkunsten te beoefenen.

Kloof
Morris en de zijnen waren gedreven door John Ruskins ideaal van de
kunstenaarsgemeenschap die in dienst moest staan van de gemeenschap in het
algemeen, en door anarcho-socialistische idealen, die ook al afkomstig waren van
de toenmalige kunstpaus Ruskin. Morris' geloof in de waarde en de waardigheid van
het ambacht stond in nauwe relatie met de theorie van de intrinsieke waarde van de
arbeid, door Karl Marx geanalyseerd in het Kapitaal. In zijn toespraken en geschriften
van de jaren 1880, een decennium voor de aanvang van de Art Nouveau, betreurde
Morris het onvermogen van de arbeiders om kunst te waarderen - een onvermogen
dat precies wortelde in hun armoede: ‘De afwezigheid van volkskunst in onze moderne
tijd is verontrustend en pijnlijk om te constateren. De oorzaak daarvan is de fatale
indeling van de maatschappij in een gecultiveerde en een lage klasse, een indeling
die in het leven is geroepen en die wordt gevoed door de concurrentie en de handel.
Een volkskunst kan slechts gedijen wanneer wij bereid zijn de verschrikkelijke kloof
tussen rijken en armen te dichten.’ (Brief aan de krant Manchester Examiner, 1883.)
Naar het voorbeeld van Morris ontstonden tijdens de Art Nouveauperiode in alle
Europese centra firma's voor kunstnijverheid, die weliswaar niet buiten het
handelscircuit opereerden, maar tevens andere dan zuiver commerciële doelstellingen
nastreefden. Hun bestaan was dan ook meestal van korte duur.
Het is tegen deze ideologische achtergrond dat men de Nieuwe Kunst, het
Nederlandse aandeel aan de internationale Art Nouveau, moet zien. De Nieuwe Kunst
neemt in het geheel van het Europese fin-de-siècle evenwel een heel aparte plaats
in. Wat de ideeën betreft, sluiten de Nederlandse kunstenaars dicht aan bij Morris'
idealen. Het begrip ‘gemeenschapskunst’ is dan ook niet van de lucht en, zoals de
auteurs van Art Nouveau en Art Deco in Nederland terecht opmerken, het ‘heeft

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

zowel betrekking op een samengaan van kunsten als op kunst met een
gemeenschappelijk ideaal’. Vormelijk gezien is het contrast tussen de kunstnijverheid
in Nederland en de ambachtskunst in de andere Westeuropese landen bijzonder groot.
De Nieuwe Kunst mist de delicate afwerking en de schitterende kleurencombinaties
van de Schotse Glasgow School. Zij staat haaks op de zwier, de erotische spanning
en de wufte luxe van de Ecole de Nancy. Ook kan zij de vergelijking met het
dynamisme en de vindingrijkheid van de Belgen Horta en Van de Velde niet
doorstaan. De Art Nouveau-specialist Stephan Tschudi Madsen beschouwde de
Nederlandse versie van de Jugendstil dan ook als ‘somewhat peripheral to its general
development, and yet it is sufficiently characteristic to deserve a place of its own’.
Sterker dan waar ook elders in Europa beïnvloed door de Arts and Crafts, is de
Nieuwe Kunst antiluxueus, vaak anti-elegant en soms uitgesproken anti-decadent.
In dat opzicht heeft een kapitaal personage als Berlage bijna hetzelfde uitgangspunt
als Henry van de Velde wanneer hij schrijft: ‘Zowel onze ouders als onze grootouders
en wij zelf hebben geleefd en leven nog te midden van een omgeving die afschuwelijker
is dan onverschillig welke die men tot dusverre heeft gekend.’
De drie sleutelbegrippen van de Nieuwe Kunst zijn eenvoud, authenticiteit en
functionaliteit. De klemtoon ligt niet op het ornament maar op de eerlijkheid van de
constructie. Dat alles komt duide-
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lijk aan het licht in de meubelkunst van Berlage, Nieuwenhuis, Dijsselhof, Lion
Cachet, Lauweriks en De Bazel. De Belgische en vooral de Franse architecten en
meubelontwerpers trachten, soms enigszins dwangmatig, het gebruikte materiaal te
metamorfoseren: stenen worden slingerplanten, hout transformeert zich tot een
vrouwelijke tors, een glazen vaas neemt de gestalte aan van een kever. De
Nederlanders daarentegen zijn puristen. Zij laten het materiaal zich zelf zijn,
verdraaien het niet, en leggen de klemtoon op de doorzichtigheid van de constructie
en de degelijkheid.

Theeservies van L.J. Muller, 1927

Omslag voor het tijdschrift Wendingen van A. Klijn, 1923

Schenkkan - kristal met koper - van Jan Eisenlöffel, 1902

Pendule van H.P. Berlage, 1901

Fauteuil van J.A. Snellebrand & A. Eibink, 1923
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Vaas van Platteelfabriek Rozenburg, 1905

Een internationaal hoogtepunt markeerde de Nederlandse aardewerkindustrie,
vooral met de produktie van de Plateelfabriek Rozenburg in Den Haag. De bekendste
ontwerpers waren Colenbrander, die de eerste ontwerpen in de stijl van de Nieuwe
Kunst maakte en de fabriek tot 1889 op artistiek gebied leidde, Jurriaan Kok en Van
Rossum. De door Kok ontworpen sierlijke vormen kregen een op de natuur gekopieerd
decor van bloemen en vogels, van de hand van schilders als Schellink en Sterker.
Onder de zilversmeden nam Jan Eisenlöffel die eenvoudige, op Hoffmann
geïnspireerde vormen, creëerde een centrale plaats in. De Nieuwe Kunst besteedde
ook een bijzondere aandacht aan de boekversiering. Geen enkele onder de andere
ambachtskunsten is over een brede periode door zoveel verschillende en belangrijke
kunstenaars zo frequent beoefend als de boekversiering: Roland Holst, Toorop,
Dijsselhoff, Nieuwenhuis, Derkinderen, Thorn Prikker, Lion Cachet, De Bazel,
Lauweriks, Molkenboer, Berlage en vele anderen.

De stijl
Leidelmeijer en Van der Cingel maken terecht een onderscheid tussen de ‘zakelijke’
en de ‘versierende’ richting in de Nieuwe Kunst. De zakelijken beklemtonen de
constructie, het logisch materiaalgebruik, de geometrische vlakheid van het ornament
en de helderheid van de vormgeving. De versierenden daarentegen streven een meer
individualistische expressiviteit na. De eerste richting mondt na 1910 uit in De Stijl,
het functionalisme en de Nieuwe Zakelijkheid; de tweede richting gaat over in de
Amsterdamse School, de Nederlandse variant van de Art Deco. Het curieuze daarbij
is wel dat in Nederland de avant-garde al vroeg actief is (De Stijl start in 1917),
terwijl decadente tekenaars als Gockinga en Rinze Hamstra nog in 1915 werken in
de stijl van Beardsley en de Nerée tot Babberich. Men kan dus geen abrupte breuk
in de tijd aanwijzen, integendeel, men constateert een gedegen doorwerking van de
Nieuwe Kunst in de Amsterdamse School en De Stijl.
Het valt mij moeilijk de Art Deco als internationale stijl evenzeer au sérieux te
nemen als de Art Nouveau. Vaak vormen Art Decovoorwerpen het Inbegriff van de
burgerlijke, vaak zelfs de kleinburgerlijke waarden uit de jaren 1925-35. Anderzijds
vertolken zij een bepaald verlangen naar een nieuwe levensstijl, in dezelfde zin als
de Art Nouveau, zij het met veel minder succes. Het grote verschil met de algemene
vernieuwing van levensvorm en kunst van omstreeks 1900 lijkt me hierin te liggen:
bij de Jugendstil waren alle kunsten, vooral de toegepaste en de architectuur,
betrokken; de Art Deco daarentegen is wezenlijk een decoratieve kunst. In de Art
Deco staat de versiering voorop. Deze is vaak niet meer geïntegreerd in het voorwerp,
maar er (precies zoals in de tijd voor de Art Nouveau) vaak op geplakt.
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Ook hier vormt Nederland een uitzondering op de Europese regel. De architectuur
van de Amsterdamse School kwam tot grote bloei, volgens Leidelmeijer en Van de
Cingel dank zij ‘een combinatie van gunstige economische, politieksociale en culturele
factoren in het toenmalige stadsleven’. Verder bleef een tijdschrift als Wendingen
geheel in de geest van de Nieuwe Kunst het samengaan van de kunsten propageren.
Het invloedrijke blad De Stijl slaagde erin niet alleen de internationale avant-garde
aan te trekken maar bovendien richting te geven. De interieurkunst van Piet Kramer,
Mart Stam, Wou-
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da, Piet Zwart en Dudok; het siersmeedwerk van Hildo Krop, Agterberg en Zwollo;
de gebruiksvoorwerpen van Groeneveld en Bellefroid - het werd allemaal gekenmerkt,
hoe uiteenlopend in schijn ook, door een onverholen drang tot stileren, tot ingehouden,
krachtige en evenwichtige vormgeving. Zo blijkt ons dat de hele periode van
Colenbrander en Thorn Prikker tot Piet Zwart en W.H. Gispen, een tijdperk dat een
halve eeuw overspant, geleid werd door enkele parolen: eerlijk materiaalgebruik,
doelmatigheid, schoonheid gecombineerd met eenvoud. Er valt nauwelijks een
ideologische verschuiving sedert William Morris waar te nemen, terwijl er qua
vormgeving haast sprake is van een permanente revolutie. Kennelijk hoort er geen
vaste vorm bij een bepaalde idee: de vorm is vrijer dan de gedachte.
Het ligt volkomen in de rede dat een boek dat ‘verzamelobjecten uit de
vernieuwingen in de kunstnijverheid van 1980 tot 1940’ wil voorstellen, niet uitvoerig
op de ideologische betekenis van de Art Nouveau en Art Deco ingaat. Overigens
heeft het proefschrift van Ernst Braches (Het boek als Nieuwe Kunst, Utrecht, 1973)
tien jaar geleden al de ideologische en theoretische achtergronden van de Nederlandse
bijdrage tot de internationale Art Nouveau uitvoerig beschreven. Leidelmeijer en
Van der Cingel leggen het accent terecht op de voorwerpen. Ze hebben in hun boek
meer dan tweehonderd objecten bijeengebracht, een waarachtige schat die ook insiders
de alleraardigste verrassingen bezorgt. Dat komt omdat de meeste afgebeelde
voorwerpen gekozen zijn uit particuliere collecties. Ik moet bekennen dat hun kwaliteit
mij voor de Nieuwe Kunst heeft ingenomen, daar waar de tentoonstelling Art Nouveau,
Jugendstil, Nieuwe Kunst, die tien jaar geleden in het Rijksmuseum werd gehouden,
op mij een vrij desolate indruk had nagelaten. Ik zie dan ook met spanning uit naar
een tentoonstelling die hetzelfde totaalbeeld, dat het boek van Leidelmeijer en Van
der Cingel brengt, zal presenteren. ‘Gelukkig is nu ook voor Nederland een lacune
aangevuld,’ besluit Gerrit Komrij zijn voorwoord tot dit prachtig verluchte boek. Ik
treed hem gaarne bij.
■
De tentoonstelling, die op basis van het boek is gemaakt is tot 29 mei te zien bij
Galerie Frans Leidelmeijer, Nieuwe Spiegelstraat 58, Amsterdam.
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Angst en morele ontregeling
Het leven van Jane en de verhalen van Paul Bowles
A Little Original Sin The Life and Work of Jane Bowles door Millicent
Dillon Uitgever: Holt, Rinehart and Winston, 464 p., f33,05 Importeur:
Van Ditmar
De tere prooi door Paul Bowles Vertaling Michiel Vincent Uitgever:
Pranger, 200 p., f29,50
Ed Schilders
Jane Auer Bowles leefde van 1917 tot 1973. Truman Capote heeft haar het schattigst
beschreven, ‘met haar dahliahoofd van kortgeknipt krulletjeshaar, haar wipneus, de
gekte in haar ogen die glanzen van het kattekwaad, haar uiterst originele stem (een
hese sopraan), haar jongensachtige kleding en het figuur van een schoolmeisje, haar
enigszins manke manier van lopen...’
Capote is ook een bewonderaar van Jane's werk, hoe gering dat ook van omvang is
- één roman, één toneelstuk en enkele verhalen - vanwege haar ‘subtiele begrip van
excentriciteit en het unieke in de mens’. Carson McCullers, Alice Toklas, Alan
Sillitoe en Harold Pinter hebben haar de hoogste literaire lof toegewuifd. Tennessee
Williams verviel zelfs tot pure idolatrie toen hij in zijn Memoirs schreef dat hij haar
beschouwde als ‘de grootste schrijver van onze eeuw in de Engelse taal’, een
opmerking die meer zegt van Williams als lezer dan van Bowles als schrijfster.
De laatste tijd lees ik regelmatig dat het werk van Jane Bowles ‘veronachtzaamd’
en ‘verwaarloosd’ is. Afgezien van het bovenstaande is dat ook in meer feitelijke
termen al vijftien jaar een achterhaald idee dat alleen maar uit de frasendoos gehaald
lijkt te zijn omdat het zo eenvoudig en vooral ook zo interessant is om ‘miskende
auteurs’ af te stoffen en voor nieuw te verkopen. Two Serious Ladies, Jane Bowles'
enige roman, dateert uit 1943, werd in 1965 en 1979 in Engeland herdrukt en kon
door Amerikanen gevonden worden in The Collected Works uit 1966 dat naast de
roman ook haar enige toneelstuk In the Summer House (1953) bevat plus een
handjevol verhalen. Een iets uitgebreidere herdruk daarvan onder de titel My Sister's
Hand In Mine dateert uit 1978. Zo'n schrijfster is niet ‘veronachtzaamd’. Integendeel.
En critici die zich in deze beroepen op geringe verkoopcijfers zijn niet alleen
onverstandig, maar bovendien lichtelijk snobistisch.

Jane Bowles

Paul Bowles, geboren 1910, Jane's echtgenoot - hoewel niet in de burgerlijke zin
- is veel produktiever geweest dan zijn vrouw. Vijf romans, evenveel bundels verhalen
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en drie bundels gedichten, twee reisboeken en een autobiografie. Met betrekking tot
de verhalen schreef Gore Vidal in een iets te geroutineerde inleiding bij The Collected
Stories dat Bowles ‘slechts weinig gelijken kent in de tweede helft van de twintigste
eeuw’. Vidal legt niet uit waarom hij dat vindt en ik zal hier ook niet uitleggen
waarom ik dat niet vind - al bewonder ik veel van Paul Bowles' verhalen en zijn
eerste roman The Sheltering Sky - aangezien zulke uitspraken van Vidal, en hierboven
van Williams, wellicht in het Guiness Book maar niet in de literatuurkritiek thuishoren.
Een criticus is geen disc-jockey.
Een derde idee dat de kritisch bedoelde propaganda ter attentie van het echtpaar
Bowles ontsiert, heeft betrekking op de thematiek van hun werk. Voortrekster in
deze in ons land is Christel van Boheemen. In haar artikel over Jane in Literair
Paspoort (298) vertrekt ook zij vanuit de ‘onderwaardering’ waarna ze op de hoopvol
bedoelde maar onjuiste gedachte stoot dat de miskenning van toen en de waardering
nu in wezen op één en dezelfde factor zijn terug te voeren: ‘Het literaire buitenbeentje
(niet zo'n elegante aanduiding voor een schrijfster met een stijve knie, ES) van de
jaren veertig en vijftig lijkt de gevoelens van de jaren tachtig te vertolken.’ Vandaar
natuurlijk al die herdrukken in de jaren zeventig.
In een artikel voor de Volkskrant herhaalde de schrijfster dit idee zo onopvallend
mogelijk, nu met betrekking tot Paul Bowles: ‘Paul Bowles is niet erg bekend bij
een breder publiek (...) Wat exotisch en sensationeel leek toen Bowles' romans
verschenen, blijkt nu aangrijpend omdat het een problematiek beschrijft die heel
dicht bij huis ligt: de decadentie van de Westerse cultuur...’
Het onderliggende idee - het Jules Verne-syndroom - is de luiste der luie kritische
toverzinnen: ‘Zij Waren Hun Tijd Ver Vooruit.’ Ik geloof niet in die tijdmachine die
het werk van Jane en Paul Bowles nu pas op volle sterkte leesbaar zou maken. Het
zou betekenen dat hun boeken afhankelijk zijn van ‘de gevoelens’ van een generatie
lezers en de ‘decadentie van de westerse cultuur’. Afgezien van de vraag of de waarde
en de betekenis van een literair werk ooit juist beoordeeld kan worden op basis van
zulke gegevens, is het duidelijk dat de psychologische processen, die Jane en Paul
Bowles ieder op hun eigen wijze beschreven, zich totaal aan een dergelijke actualiteit
onttrekken. Gezien deze overwegingen en gemeten deze wanhopig-kritische stand
van zaken lijkt het onmiskenbaar dat Jane en Paul Bowles nu even weinig, en zeker
niet beter of kritischer gelezen zullen worden dan ooit tevoren.

Dualiteit
Ter afronding van de hernieuwde aandacht voor Jane Bowles is Millicent Dillons
biografie, A Little Original Sin, nu in trade paperback verschenen. Het is een zeer
volledig boek met veel lange citaten uit brieven. Te volledig soms, vind ik, vooral
als het gaat om de intieme details die eigenlijk niets met het literaire bestaan van de
hoofdpersoon te maken hebben. Ook zonder die, overigens zeer behoedzaam
gepresenteerde details zou de lezer zich een goed beeld kunnen vormen van de
gecompliceerde persoonlijkheid die Jane Bowles geweest is. Voor haar meest intieme
vrienden was ze ongrijpbaar en bleef ze onbegrepen, zodat het moeizaam verworven
postume beeld noodzakelijk zeer divers is en de indrukken niet zelden met elkaar in
strijd lijken. ‘Iedereen hield van haar,’ herinnert een jeugdvriend zich, ‘maar niemand
wist waar ze nu werkelijk iets om gaf.’ Anderen kenden haar als ‘A miracle of charm,
maar haar besluiteloosheid was zodanig dat je bijna zou zeggen, “Jane is gek.”’ En
over zich zelf zei ze: ‘Ik ben op mijn gemeenst als ik de grootste tederheid voel.’
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Die strijdigheden, een dualiteit die bij haar dood volgens medici was
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uitgegroeid tot schizofrenie, is karakteristiek voor Jane Bowles. Ze was nauwelijks
in staat enige regulerende invloed op haar gevoelsleven uit te oefenen.
Opgevoed door een moeder die haar verwende, op jonge leeftijd zonder vader en
als tiener lange tijd van het werkelijke leven uitgezonderd door haar verblijf in
klinieken, lijkt het alsof ze later haar leven nooit in een omarming, gespierd of
vertederd, heeft kunnen vatten, hoezeer ze daar ook naar streefde. Ze werd door het
leven zelf overrompeld, aangevreten door het fatalisme en de angsten die ze
ontwikkeld had. De lijst van haar fobieën is lang en gevarieerd. Ze was bang voor
honden, haaien, slangen, bergen en brand. Kleine onbeduidende conflicten zag ze in
haar geest uitgroeien tot de dreiging van bloederige drama's. Ze nam liever dertig
trappen dan één lift. De angst voor insecten, Indianen en het oerwoud, en de gedachte
daar vermoord te zullen worden, vergezelden haar op haar reizen door
Midden-Amerika. Treinen nam ze, maar ze werd dan zo snel mogelijk dronken. In
tunnels gilde ze. Er waren tijden dat ze niet durfde te gaan slapen. Sterfgevallen in
haar vriendenkring beschouwde ze als besmettelijke gebeurtenissen. Haar veertigste
verjaardag noemde ze een ‘shock’ die ze al jaren had zien aankomen. Op haar laatste
ziekbed bekeerde ze zich tot het katholicisme. De totale druk waaronder al die grote
en kleine angsten haar gezet hebben, vatte ze zelf het best samen toen ze schreef: ‘Ik
heb nog nooit één dag genoten, maar ik ben nog nooit opgehouden met mijn pogingen
het geluk naar mijn hand te zetten.’

Paul Bowles

Serieuze dames
To arrange for happiness. Er kwam altijd wel iets tussen. In Acapulco, eind jaren
dertig, schrijft Dillon, ‘probeerde ze te schrijven maar was er niet toe in staat. Er was
niet genoeg afwisseling, er waren niet genoeg mensen, klaagde ze bij Paul.’ Later,
als er genoeg afwisseling is en genoeg mensen in haar behoefte aan contact voorzien,
blijft er - uiteraard - te weinig tijd over om te schrijven. ‘Jane was always resisting
work,’ zegt een van haar beste vrienden en Paul Bowles merkt op dat de last van het
schrijven te zwaar voor haar was om in één keer getrokken te worden. Waarom ze
zich verzette, en waarom de last te zwaar was, wordt in de biografie niet geheel
duidelijk. Het is eveneens een feit dat ze haar hele leven lang geprobeerd heeft een
tweede roman te schrijven. Schrijven, concludeer ik, was voor Jane Bowles een
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proces dat haar aantrok maar ook beangstigde. Het was de enige manier waarop ze
haar complexe gevoelsleven kon analyseren en verantwoorden maar tegelijk was ze
doodsbang voor de resultaten, de inzichten die uit een dergelijke analyse zouden
kunnen voorkomen. Ze liet een hele serie notebooks na die nu zowel het symbool
zijn van haar ambitie als van haar fobie-achtige onvermogen om tot afgeronde
resultaten te komen. Two Serious Ladies ontstond in een tijd waarin ze haar angsten
en depressies nog voldoende onder controle kon krijgen om tot resultaten te komen.
Beschouwen we het boek niet zelfstandig maar als een weergave van de tweestrijd
binnen het emotionele leven van de schrijfster, dan is van de twee hoofdpersonen
Christina Goering een weergave van Jane Bowles zoals ze was, en is Mrs. Copperfield
zoals Jane Bowles zou willen zijn. Beiden proberen de noodzakelijke beslissingen
te nemen om een situatie te bereiken waarin hun emotionele leven volledig tot zijn
recht en vooral tot rust komt. Christina's pogingen bestaan uit het aanknopen van
relaties die haar eigenlijk beangstigen, Mrs. Copperfield verlaat in Panama haar
echtgenoot om verder te leven met de hoer Pacifica. Christina zoekt het gevaar bij
anderen om haar eigen angsten te neutraliseren door een loutering, Copperfield stemt
radicaal tegen de normen van de samenleving. De laatste vindt het geluk, Christina
blijft even besluiteloos en angstig als ze altijd geweest is. Met Two Serious Ladies
(een vertaling verscheen in 1968 bij de Bezige Bij) probeerde Jane Bowles de wegen
te verkennen die ze zelf zou kunnen inslaan. Wat op papier echter gescheiden en dus
duidelijk kon worden, bleef in werkelijkheid innig verbonden. Achteraf kan met
behulp van de biografie vastgesteld worden dat Jane Bowles de besluiteloze,
afhankelijke, angstige Christina gebleven is omdat ze steeds minder in staat was haar
angsten te overwinnen door de ingrijpende beslissingen van Mrs. Copperfield.
De intieme maar tweeslachtige relatie die Jane Bowles onderhield met haar fictie
wordt aangevuld door Dillons verslag over de reactie van Jane Bowles op de eerste
roman van Paul Bowles, The Sheltering Sky. De hoofdpersonen van die roman, Port
en Kit Moresby, reizen door Noord-Afrika, samen, alleen en in gezelschap van een
aantal vreemde landgenoten. Na een aantal verwikkelingen van relationele aard neemt
het verhaal een wending als Port Moresby in de woestijn tyfus oploopt en Kit hem
‘verraadt’ door overspel te plegen. Diezelfde nacht sterft Port. Kit trekt met een paar
Arabieren dieper de woestijn in, laat zich seksueel misbruiken en vernederen, en
keert ten slotte, de waanzin nabij, naar de beschaafde wereld terug.

Jane Bowles heeft zich totaal en fatalistisch geïdentificeerd met de persoon en de
daden van Kit Moresby. Voor een schrijfster, die toch bekend geweest moet zijn met
het proces van het fictionaliseren, is dat een hoogst merkwaardige houding,
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die alleen verklaard kan worden vanuit de intimiteit die Jane in haar eigen proza
zocht en de angsten die ze er bevestigd en versterkt vond, een benadering die ze nu
ook op het werk van haar man projecteerde. Hoe onwerkelijk zo'n identificatie ook
mag zijn, het staat vast dat Jane Bowles de bijna surrealistische ontknoping van The
Sheltering Sky als een onontkoombare voorspelling - verraad, ontrouw, degradatie,
schuld en boete - beschouwd heeft van haar eigen lot. Wie zo met literatuur omgaat,
heeft, denk ik, volop redenen om bang te zijn dat een eigen roman even
verschrikkelijke en wellicht nog fatalere waarheden aan het licht zal brengen. Zo
iemand schrijft of één enkel, alles vernietigend meesterwerk, of helemaal niets meer.

Onder de vloer
‘Ik was opgelucht,’ schrijft Gore Vidal nadat hij de verhalen van Paul Bowles herlezen
heeft, ‘te kunnen vaststellen dat de kunst van Paul Bowles nog even verontrustend
is als vroeger.’ Het is moeilijk een beter woord te vinden dan ‘verontrusting’ om aan
te geven wat de verhalen - in tegenstelling tot de romans, vind ik - bij de lezer
veroorzaken. Wat de romans betreft merkt Vidal op: ‘Daarnaast behoeft het geen
verder betoog meer dat de vloer van deze bouwvallige beschaving die wij gecreëerd
hebben ons gewicht niet veel langer meer zal kunnen dragen. Het was het genie van
Paul Bowles,’ en misschien is dit de basis voor Vidals eerder geciteerde loflied, ‘dat
de verschrikkingen suggereerde die onder die vloer liggen...’
Zowel dit idee als het beeld ervoor werden door Christel van Boheemen geleend
(zonder bronvermeldingen overigens) toen ze haar Volkskrant-artikel eindigde met:
‘Deze visie van Paul Bowles (...) wijst niet alleen op de scheuren in de vloer van
onze eigen beschaving, zij laat ons iets voelen van de nihilistische verschrikking die
eronder gaapt.’
Nihilisme is het trefwoord dat men het meest ontmoet in wat over Paul Bowles
geschreven is. Hans Bertens heeft er in Literair Paspoort het duidelijkst over
nagedacht en hij is ook de enige die meer inhoud en richting aan het begrip geeft als
hij naar de oorzaken van deze sombere visie zoekt: het ‘rationalisme dat elk geloof
onmogelijk heeft gemaakt’ en ‘een massakultuur die individuen van hun identiteit
berooft’. Het is dit verlies dat Kit Moresby bijna vrijwillig naar haar totale
ontluistering drijft. Terecht beperkt Bertens een en ander tot de romans, want op een
enkele uitzondering na is van zo'n pessimistische filosofie in de verhalen geen sprake.
Zoals al opgemerkt (door Vidal) maken die verhalen een gevoel van verontrusting
los. Sommige, zoals The Scorpion, niet in de Nederlandse vertaling, waarin we dat
beestje in een mond voelen kruipen, doen dat door direct bepaalde angsten haarscherp
in beeld te brengen, de meeste leiden echter tot een soort nervositeit omdat ze
illustreren hoe weinig er voor nodig is om de mens seksueel, moreel of gevoelsmatig
te ontregelen. De cultuurkloof, die de westerling in de romans doet ontsporen, is hier
meestal afwezig. Op Paso Rojo gaat over een jonge Mexicaanse vrouw die haar
seksuele frustratie compenseert door de Indiaan aan wie ze zich eerder heeft
aangeboden te compromitteren en te degraderen. ‘Ze vond het een opwindend idee
zich op de jongen te wreken.’
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Wraak als motief voor de wandaden komt steeds weer terug in de verhalen en
Bowles gebruikt het gegeven dan bewust in een oneigenlijke betekenis. Wraak
veronderstelt een eerdere wandaad, de illusie van schuld, om op ‘de wilde soort
rechtvaardigheid’ te kunnen lijken zoals Bacon het noemde toen hij over het begrip
schreef. Het onthutsende van de verhalen is de vaststelling dat zelfs die illusie
ontbreekt, onthouden wordt. De jonge Indiaan heeft slechts de vrouw afgewezen en
zij buit nu het klasseverschil uit om zich te wreken. In Onder de Hemel verkracht
een Indiaan een blanke vrouw op een kerkhof omdat hij eerder die dag in zijn trots
gekwetst werd toen een landgenoot hem twee sigaretten met marihuana afhandig
maakte. Mohktar, een Arabier, doodt een vriend die hem beledigt door het geld te
vragen dat Mohktar hem nog schuldig zou zijn. Pas in de gevangenis herinnert
Mohktar zich dat hij het geld inderdaad nog moest betalen.
De verhalen zijn beperkter dan de romans in hun pessimisme omtrent de
samenleving. De handelingen zijn zo gekozen dat ze niet meer vergroot kunnen
worden tot de totaal pessimistische ideeën van de romans. Door die verkleining van
gegevens en motieven krijgen ze de storende werking op de lezer die in de romans
veel geringer is. Het nihilisme in de romans blijft tenslotte - althans wat mij betreft
- onaanvaardbaar, de psychische en morele ontregeling in de verhalen dwingt door
het realisme van de angsten en de morele gebreken tot bezinning, al kan ik me ook
voorstellen dat er lezers zijn die de verhalen genieten vanwege hun onverhulde
criminele en seksuele hardheid alleen. Een groot deel van het proza van Paul Bowles
is even radicaal als het proza van Jane Bowles genuanceerd is. Paul Bowles schreef
rechtstreeks over wat de samenleving en het individu bedreigt, Jan Bowles voelde
die dreiging even sterk maar persoonlijker en probeerde dat gevoel, de angst, met
haar proza te neutraliseren.
Het is jammer dat hij niet meer van haar subtiliteiten geleerd heeft; het zou een
belangrijk deel van zijn werk minder uitzichtloos, positiever gemaakt hebben. Het
is ook jammer dat zij zijn directheid niet heeft kunnen forceren; het zou misschien
een tweede roman mogelijk gemaakt hebben.
■
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Hoe de kring steeds nauwer werd
Over de heksenvervolgingen aan het begin van de moderne tijd
Het verbond van heks en duivel: een waandenkbeeld aan het begin van
de moderne tijd als symptoom van een veranderde situatie van de vrouw
en als middel tot hervorming der zeden door Lène Dresen-Coenders
Uitgever: Ambo, 328 p., f45,Bastiaan Bommeljé
Heksen, hekserij en heksenvervolgingen staan tegenwoordig op een bijna ongekende
wijze in de belangstelling. Al vanaf de achttiende eeuw zijn verscheidene
wetenschappelijke en vele min of meer populaire boeken over hekserij en heksenwaan
gepubliceerd. Maar thans is er, na een eerdere hausse aan het begin van deze eeuw,
welhaast sprake van een nauwelijks in te dammen historische rage.
Het recente onderzoek naar hekserij, dat in Europa zo'n beetje begon met het beroemde
werk van Julio Caro Baroja uit 1961, Las brujas y su mundo (De heksen en hun
wereld; vertaald in vele landen), heeft naast enige occulte en feministische ketelmuziek
een behoorlijk aantal interessante en enkele voortreffelijke studies opgeleverd.
Eén van de centrale kwesties in het heksenonderzoek is de vraag waarom een in
de middeleeuwen al lang aanwezig algemeen verbreid geloof aan heksen in de
zestiende eeuw vrij plotseling kon leiden tot steeds weer oplaaiende massale
vervolgingen die waarschijnlijk aan tienduizenden beschuldigden (voornamelijk
vrouwen) het leven kostten. Een belangrijke achtergrond van de heksenjachten, die
een hoogtepunt hadden tussen 1580 en 1650, was het ontstaan van het waandenkbeeld
dat heksen een verbond met de duivel hadden gesloten om als een samenspannende
sekte dood en verderf te zaaien in de ‘eindstrijd’ tegen het Rijk van God. Dit
denkbeeld van een duivelsverbond werd zeer gedetailleerd vastgelegd in een officiële
heksenleer of demonologie. In de vijftiende en zestiende eeuw zijn talloze
demonologische handboeken verschenen waarin voor de kerkelijke en wereldlijke
autoriteiten te lezen was hoe heksen te herkennen waren en hoe processen tegen hen
gevoerd moesten worden.
Eén van de meest invloedrijke van deze handboeken was de Malleus Maleficarum
(‘Heksenhamer’) uit 1487 van de dominicaanse inquisiteurs Jacob Sprenger en
Heinrich Krämer, meer bekend als Henricus Institoris. In dit geschrift werd de
heksenleer in het bijzonder toegespitst op vrouwen. Het diende in grote delen van
Europa tot in de zeventiende eeuw als leidraad bij heksenvervolgingen.
Juist deze Heksenhamer staat centraal in Het verbond tussen heks en duivel, de
studie waarop Lène Dresen-Coenders onlangs promoveerde. Mevrouw
Dresen-Coenders, die meer dan dertig jaar lang een drijvende kracht achter de
tijdschriften Dux (een wegbereider van het progressivistische katholicisme) en Jeugd
en Samenleving is geweest, benadert het probleem van de heksenwaan uit een
sociaalpsychologische invalshoek. Zij wil aan de hand van de Malleus Maleficarum
en enkele andere demonologische handboeken ‘vanuit de tekst zelf’ zoeken naar een
verklaring van de vraag waarom de vrouw als hoofdverdachte van hekserij werd
beschouwd.
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Dresen-Coenders veronderstelt hierbij dat het verschijnsel van de heksenwaan
vooral samenhangt met belangrijke verschuivingen in de maatschappelijke positie
van de vrouw (onder meer als gevolg van de overgang van een meer agrarische naar
een meer industriële samenleving), en dan in het bijzonder met de opkomst van ‘een
crisissituatie op seksueel gebied’ door een veranderde man/vrouw verhouding.

Heksenhamer
De eerste helft van Het verbond van heks en duivel is gewijd aan de inhoud en de
religieuze en historische achtergronden van de Malleus Maleficarum. Daarbij komen
ook enkele voorlopers van de Heksenhamer aan bod, zoals de geschriften van
Johannes Dominici (1357-1419), Antoninus van Florence (1389-1451) en de befaamde
moraal-theoloog uit het begin van de vijftiende eeuw Johannes Nider. Dit waren alle
drie dominicaanse hervormers wier boeken vanaf rond 1470 overal in Europa in druk
verschenen. Zij waren voor Sprenger en Institoris inspiratiebronnen en golden als
autoriteiten inzake heksenkwesties, hoewel de schrijvers van de Malleus voor een
aanzienlijk deel putten uit hun eigen ervaringen als inquisiteurs.

The Bacidae van Sarah Paxton Ball Dodson (1883): twee priesteressen van Baci in extase van
een profetie, na het consulteren van de ingewanden van een geslachte kip (geen heksen dus)

Dresen-Coenders tracht naast een analyse van de ontwikkeling van de heksenleer
ook de algemene levensbeschouwingen, en vooral hun visie op de vrouw, van de
verschillende auteurs af te leiden uit hun gedragingen en uitlatingen. Zij betoogt dat
de dominicaanse demonologen, afgezien van het feit dat ze doordrenkt waren met
middeleeuwse anti-feminiene denkbeelden, extra gebeten waren op vrouwen door
hun onvermogen greep te krijgen op nonnenkloosters.
Overigens had de Moederkerk tijdens de middeleeuwen aanvankelijk een nogal
voorzichtig en met veel scholastiek omzwachteld standpunt inzake toverij en hekserij
ingenomen. Pas in de loop van vooral de vijftiende eeuw begon de inquisitie zich
steeds intensiever met heksenvervolging bezig te houden, ondanks de tegenwerking
van lokale kerkelijke en wereldlijke autoriteiten.
In december 1484 leidde dit tot de pauselijke bul Summis desiderantes affectibus
waarmee Innocentius VIII officieel ondersteuning gaf aan Sprenger en Institoris om
in het Duitse gebied hun vervolgingen voort te zetten. Overigens was in de bul sprake
van van heksen ‘van beiderlei kunne’. In 1487 werd de tekst als een pauselijk
voorwoord afgedrukt bij de Heksenhamer, hoewel de heksenleer hierin vrijwel
volledig in al haar scherpte gericht was tegen de vrouw. Uit de Malleus blijkt dat de
twee dominicaanse inquisiteurs werkelijk geobsedeerd waren door de heksenwaan
en verblind door een algemene vrouwenhaat.
Het belang van het werk school vooral in de fundamentele verbinding die werd
gelegd tussen het aloude volksgeloof in toverij en schadelijke heksenwerken
(maleficia) en duivelse ketterij. In het middeleeuwse Europa werd hekserij al opgevat
als een delictum mixti fori, een misdaad die berecht kon worden door wereldlijke of
kerkelijke rechtbanken. Maar de Heksenhamer maakte door de onverbrekelijke
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verstrengeling van concrete schade en diabolische ketterij een dodelijk samenspel
tussen inquisitie, bisschoppen en wereldlijke rechtbanken mogelijk.
In de Malleus wordt de ‘heksensekte’ gekarakteriseerd aan de hand van vier
hoofdkenmerken: geloofsafval, toewijding aan de duivel, het offeren van pasgeboren
kinderen aan de duivel, en het geslachtelijk verkeer met mannelijke en vrouwelijke
duivels. In het werk wordt systematisch beschreven wat als hekserij verklaard kan
worden, en dat omvatte allerhande onaangename zaken die in het dagelijks leven zo
overvloedig voorkwamen: miskramen, kindersterfte, onvruchtbaarheid, misoogsten,
ziekte, et cetera. In de Heksenhamer werd vastgesteld dat aangifte van hekserij
voldoende was om te komen tot een proces, waarbij de bekentenis door foltering
verkregen kon worden en de ‘zuiverende doodstraf’ moest volgen.
Hoewel in de Malleus niet alle specifieke heksenkenmerken die tijdens de grote
vervolgingen in de zestiende en zeventiende eeuw een rol speelden (zoals de
heksensabbat,
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het ‘duivelsteken’ op het lichaam en het vliegen van heksen) uitgebreid aan de orde
komen, presenteerde het een demonologie waarnaar in de volgende eeuwen telkenmale
werd teruggegrepen.

Verkeerde wereld
Mevrouw Dresen-Coenders betoogt dat de Heksenhamer vooral zo'n groot succes
had omdat het werk een ‘verklaringsmodel’ bood voor de drie grote probleemvelden
die volgens haar zowel aan het einde van de vijftiende als tijdens de zestiende en het
begin van de zeventiende eeuw actueel waren: gezagsproblemen (kerkelijk en
wereldlijk), sociaal-economische problemen, en de toenemende kwetsbare positie
van meisjes en vrouwen door een wijzigend huwelijksen gezinspatroon. Meisjes en
vrouwen werden meer en meer uit het arbeidsproces geweerd en konden ook
moeilijker aan de man komen. Dit leidde tot een ‘noodsituatie op seksueel gebied’,
die weerspiegeld werd in de heksenleer. Volgens Dresen-Coenders kan de waan van
de heksen-sekte, die zich niet ondergeschikt maakt aan het door het masculiene gezag
gepresenteerde Rijk van God, maar zich met lichaam en ziel overgeeft aan de duivel,
gezien worden als de uitbeelding van de ‘verkeerde wereld’ in de verhouding der
seksen.
Als illustratie van de praktijk van de heksenwaan besluit Dresen-Coenders haar
boekwerk met een beschrijving van enkele heksenprocessen in de Nederlanden.
Overigens vond met name in de Republiek de heksenwaan niet bijzonder veel
weerklank en hielden de processen al rond 1600 op.
Het verbond tussen heks en duivel is een goed verzorgde en meestendeels prettig
leesbare studie, hoewel hier en daar sprake is van een wat weinig strakke compositie.
Dat heel af en toe wat Jeugd en Samenleving-taal doorsijpelt (zoals wanneer de
schrijfster het heeft over ‘...de vraag naar de werkelijkheidsgrond van die
probleemervaring en de beleving van verschillende publieksgroepen’), doet niets af
aan de integriteit en de verve waarmee Dresen-Coenders veelal moeilijk toegankelijke
bronnen presenteert en voor een breed publiek bevattelijk maakt.
Helaas dient echter te worden geconstateerd dat in het boek tamelijk ernstige
tekortkomingen op geschiedkundig gebied zijn waar te nemen. In de eerste plaats is
het enigszins teleurstellend dat verscheidene belangrijke recente studies over de
heksenwaan blijkbaar onopgemerkt aan de schrijfster voorbij zijn gegaan, zoals de
verhelderende bundels Witchcraft and Sorcery onder redactie van M. Marwick,
Witchcraft in Europe onder redactie van A. Kors en E. Peters, E.W. Monters European
Witchcraft en Witchcraft in France and Switzerland en S. Leutenbauers Hexereiund
Zaubereidelikt in der Literatur von 1450 bis 1550, waarin de Heksenhamer besproken
wordt.
Nog ernstiger is wellicht het feit dat ook enkele toch wel onmisbare
standaardwerken over de hekserij in deze studie niet aan de orde komen, zoals Joseph
Hansens monumentale Zauberwahn, Inquisition, und Hexenprozess (1900), waarin
de Malleus ook al uitgebreid geanalyseerd is, en de overbekende werken van Baroja,
Trevor-Roper, Lea, Mandrou en Russell om er maar een paar te noemen.
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Vanuit historisch oogpunt is het daarbij discutabel om, zoals mevrouw
Dresen-Coenders doet, de heksenwaan op te vatten als ‘een gesloten cognitief
systeem’, dat min of meer losstond van het aloude magische geloof in toverij en
hekserij. Wel kan vanuit het oogpunt van de vervolgingen een onderscheid gemaakt
worden tussen een traditioneel heksengeloof met de daarmee gepaard gaande
individuele processen, een demonologisch heksengeloof met individuele processen
en ten slotte het demonologisch heksengeloof met massale heksenjachten.
Bovenal dient vastgesteld te worden dat deze massale vervolgingen altijd zeer
lokaal van aard waren, en meestal niet zo erg lang duurden. De centrale vraag in
verband met de heksenwaan is dan ook in feite: waarom kwamen in de zestiende en
zeventiende eeuw massale, lokale heksenvervolgingen op bepaalde tijden in bepaalde
gebieden wél voor en in andere gebieden niet of nauwelijks?
De fundamentele these van Dresen-Coenders dat het demonologisch
verklaringsmodel voor de crises aan het einde van de vijftiende eeuw, ook van
toepassing was op de omstandigheden tussen circa 1580 en 1650 is wel zeer kwestieus.
Haar historische analyse van de zestiende eeuw is daarbij niet erg overtuigend. Zij
heeft er maar weinig oog voor dat ondanks enkele periodieke en regionale crises,
deze eeuw gekenmerkt werd door economische groei en expansie van de bedrijvigheid.
Dresen-Coenders veralgemeniseert ten onrechte voortdurend lokale crises tot een
grote Europesche crisis. Zo beroept zij zich op het feit dat in Antwerpen grote armoede
heerste aan het einde van de zestiende eeuw. Dat is geen wonder als men bedenkt
dat de stad vanaf 1585 gebukt ging onder de Spaanse bezetting. In het algemeen
echter bleef met name in de zuidelijke Nederlanden gedurende dit tijdvak de stijging
van de lonen niet achter bij die van de prijzen. De opvatting van Dresen-Coenders,
dat inflatie onveranderlijk en overal leidde tot sociale spanningen, wordt sinds enige
tijd als achterhaald beschouwd.

Economische crisis
Daarbij staat het buiten kijf dat er geen enkel direct verband te leggen is tussen
economische crises en sociale woelingen enerzijds, en uitbarstingen van
heksenvervolgingen anderzijds.
Ook de stelling (die opmerkelijkerwijze tegelijkertijd premisse en conclusie is)
dat de heksenwaan in verband kan worden gebracht met een veranderend
gezinspatroon en vooral een veranderende positie van de vrouw is zeer mager
onderbouwd. Juist in een tijd van opbloeiende vrouwenstudies had hier niet volstaan
mogen worden met argumenten als ‘het moet haast wel dat’, ‘het kan niet anders
dan’ en ‘het kan niet toevallig zijn dat’. Overigens blijft onduidelijk wat
Dresen-Coenders nu precies bedoelt met ‘veranderend gezinspatroon’. Gaat het hier
om een andere mentaliteit waarmee tegen het huwelijk en het gezin werd aangekeken,
zoals ter sprake komt in het (niet genoemde) L'Enfant et la vie familiale sous l'Ancien
Règime van Philippe Ariès? Of soms om de overgang van een agrarisch naar een
‘modern’ gezinspatroon, dat overigens in grote delen van Europa eerst in de achtiende
en negentiende eeuw aan de orde was?
Meer steekhoudend is de observatie van Dresen-Coenders dat aanklachten wegens
hekserij in eerste instantie bijna altijd vanuit direct naburigen afkomstig waren,
gericht tegen oudere vrouwen, die niet in de gemeenschap geïntegreerd waren. Deze
marginale vrouwen hadden het natuurlijk moeilijk in een tijdperk dat doortrokken
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was met een primitief magisch-religieus en antivrouwelijk wereldbeeld, en waarin
ouderdom uitzonderlijk was. In het algemeen mag gezegd worden dat de wereld van
de zestiende eeuw gekenmerkt werd door haat, angst, bijgeloof en geweld in de
persoonlijke omgang. ‘It was a world of suspicion, intrigue, petty jealousy, sudden
brawls, and vindictive revenges for assumed slights or injuries,’ zoals Lawrence
Stone het uitdrukt.
De zestiende eeuw was een tijd van bizarre tegenstrijdigheden, en ondanks humanisme
en opkomend rationalisme niet zonder meer ‘modern’ te noemen. In deze wereld
van contradicties vormt het ingewikkelde verschijnsel van de heksenwaan en
heksenvervolgingen een bijzonder belangwekkend probleem.
Mevrouw Dresen-Coenders heeft aan de bestudering van dit vraagstuk
onmiskenbaar een interessante bijdrage geleverd, maar die bijdrage had vruchtbaarder
kunnen zijn wanneer de geschiedkundige aspecten van haar betoog nauwkeuriger
aangevat waren.
■
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Het leven een kerstboom
Kinderen en seksualiteit
Lodewijk Brunt
Hebben kinderen seksuele gevoelens? Je zou denken dat deze vraag inmiddels, zoveel
jaar na Sigmund Freud, bevredigend kan worden beantwoord. Zo is het niet. ‘Kinderen
en seksualiteit nog omstreden onderwerp’, luidt de kop boven een artikel in de
Volkskrant (6 april), waar een aantal recente publikaties over dit thema wordt
besproken. Ter inleiding merkt de auteur op dat het onderwerp ‘beladen’ is, als gevolg
van de ‘vaak voorkomende gedachte dat kinderen geen seksuele gevoelens hebben’.
Daar kijk je toch van op, vandaag de dag. Maar bij nader inzien blijkt deze introductie
misleidend te zijn, want de besproken literatuur gaat niet zo maar over seksualiteit
bij kinderen. Aan de orde is een zeer specifieke vorm van seksueel verkeer, en wel
tussen kinderen en volwassenen. De inzet is dan ook de vraag of kinderen seksuele
gevoelens voor volwassenen hebben.
Lange tijd werd het op z'n minst onkies geacht deze kwestie in het openbaar aan
de orde te stellen, maar de laatste tijd is er sprake van zowel een ‘incest-lobby’ als
een ‘pedofilie-lobby’. De vertegenwoordigers van die belangengroepen, trachten het
grote publiek er van te overtuigen dat seks tussen ouderen en kinderen een goede
zaak is, voor beide partijen. In het Volkskrant-artikel wordt een psychiaterseksuoloog
geciteerd, die zegt dat ‘incest onder bepaalde voorwaarden positief kan zijn’. Een
jurist komt met het voorbeeld ‘van een zoon die een bevredigende seksuele relatie
had met zijn vader’. De schrijfster van een boek over pedofiele relaties, waarvan
wordt opgemerkt dat ze ‘moeder en lerares’ is, zou de stelling verdedigen ‘dat
kinderen zelf pedofiele relaties willen en dat ze niet schadelijk hoeven te zijn’. Een
inspecteur jeugdgezondheidszorg pleit met het oog op jongeren in kindertehuizen
voor ‘vroegtijdige erotisering’.
Veel tegenspel schijnen zulke lieden niet te krijgen. Dat zou wel eens kunnen
liggen aan het feit dat het oudere, veelal academisch gevormde dames en heren
betreft, die zich bij hun pleidooien beroepen op ‘wetenschappelijk onderzoek’, dan
wel op een streven naar ‘emancipatie’ van de jeugd. Het zijn ‘deskundigen’, die beter
dan wie ook schijnen te weten wat kinderen willen op seksueel gebied. In hoeverre
ze hun eigen wensen op kinderen projecteren, valt moeilijk vast te stellen, maar dat
hun pleidooien gekenmerkt worden door een zekere éénzijdigheid, is ook de auteur
van het artikel in de Volkskrant opgevallen. De geschriften overziende, merkt deze
op: ‘Er is geen aandacht voor seksuele relaties tussen kinderen onderling. Het gaat
vrijwel altijd over mannen en kinderen. Seksuele relaties tussen vrouwen en kinderen
zijn er niet of ze zijn niet bekend.’
Het verschijnsel van volwassenen die zich diepgaand bemoeien met de seksualiteit
van kinderen en pretenderen te kunnen bepalen wat op dat gebied zoal moet worden
toegestaan, dateert in West-Europa uit het begin van de achttiende eeuw. Masturbatie
wordt gezien als dé seksuele uitdrukkingsvorm van kinderen. De negatief geladen
term ‘onanie’ komt in zwang, zelfbevrediging wordt beschouwd als zondig, schadelijk
voor de gezondheid of als een uiting van ziekelijkheid. Een anoniem Engels pamflet
uit die tijd, dat herdruk na herdruk beleeft en in diverse vertalingen op het continent
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wordt verspreid, getuigt van deze geest. De titel is te mooi om niet te noemen: Onanie
of de Gruwelijke Zonde van Zelf-Bevlekking en Al Haar Verschrikkelijke Gevolgen
voor beide geslachten, met Geestelijk en Lichamelijk Advies voor Hen die zichzelf
reeds kwaad hebben gedaan met deze verfoeilijke Praktijken. De gevolgen zijn
inderdaad niet misselijk. Groeistoornissen, epilepsie, impotentie en aanvallen van
flauwte voor jongens; tering, hysterie en onvruchtbaarheid voor meisjes.
De bemoeizucht tegenover kinderlijke seksualiteit is één aspect van een veel breder
streven naar het doelbewust opvoeden van kinderen. In de negentiende eeuw neemt
deze beweging nog grotere vormen aan en krijgt de bestrijding van masturbatie onder
de bezielende leiding van de opkomende, preutse bourgeoisie het karakter van een
kruistocht. Onanie wordt niet langer gezien als een kwaad dat schade berokkent aan
individuen, maar als een rampspoed die de beschaving zélf bedreigt. Zoals een Franse
arts in het midden van de eeuw opmerkt: ‘Naar mijn mening hebben noch pest, noch
oorlog, noch pokken, noch een menigte van soortgelijke kwalen een méér desastreuze
invloed uitgeoefend op de mensheid dan de gewoonte van het masturberen; het is de
vernietigende kracht van onze beschaving.’ Kinderlijke seksualiteit wordt met harde
hand bestreden. Chirurgen worden ingeschakeld om het kwaad via besnijdenis en
clitoridectomie te voorkomen. Maar ook de uitbreiding van het onderwijs en de
opkomst van moderne teamsporten kunnen in dit licht worden gezien: geestelijke en
lichamelijke inspanningen zouden kinderen moeten afleiden van seksuele fantasieën.
Vóór de achttiende eeuw schijnen kinderen veel meer aan hun lot te zijn
overgelaten, tenminste als je sommige historici mag geloven. Weliswaar keuren de
kerkvaders de kinderlijke seksualiteit af in de zeventiende eeuw, maar zelfbevrediging
wordt niet gezien als voldoende reden om met hel en verdoemenis te dreigen. En
onder de medici uit die tijd schijnt masturbatie geen spoor van speciale belangstelling
te hebben verwekt. Veelal wordt het intieme verslag van Jean Héroard over de
kindertijd van de latere koning Lodewijk XIII als maatstaf genomen voor de sfeer
in die dagen. Héroard is als hofarts aangesteld om over de gezondheid van het kleine
prinsje te waken. Vanaf de geboorte van het kind in 1601 houdt hij een journaal bij
en is het opmerkelijk met hoeveel openheid er over seksuele onderwerpen wordt
geschreven. De dauphin blijkt al heel jong met zijn ‘bedriegertje’ te spelen, zowel
tot groot genoegen van hem zelf als van het hofpersoneel dat hem moet verzorgen.
Bezoekers krijgen uitvoerig de gelegenheid om het prille geslachtsorgaan te
bewonderen en de kleine wordt door zijn min of door een van de talrijke hofdames
mee naar bed genomen om het prinselijke ‘bedriegertje’ eens extra lekker te knuffelen.
Bij zijn geboorte is de kroonprins al voorbestemd om te huwen met de Infanta van
Spanje. Veel van de gesprekken en plagerijen gaan daarover. Als hij net een jaar is,
wordt hem gevraagd: ‘Waar is de lieveling van de Infanta?’ Tot grote hilariteit van
de toehoorders antwoordt hij, door met de hand veelbetekenend in zijn kruis te tasten.
Even lijkt het erop, dat onder invloed van Freud een dergelijk vrijzinnig tijdperk
in de twintigste eeuw weer terugkeert. Op het gebied van kinderlijke seksualiteit
vindt een volte face plaats. Maar de werkelijkheid is anders. De ene dwang wordt
vervangen door de andere. Krankzinnigheid, criminaliteit en decandentie worden in
de beide voorafgaande eeuwen geacht de gevolgen te zijn van de uitdrukking van
jeugdige seksualiteit; in de twintigste eeuw zou de onderdrukking ervan tot precies
dezelfde resultaten leiden.
Seksuele expressie van kinderen wordt een plicht, terwijl van hun eigen geestelijke
en lichamelijke heil en voor dat van de mensheid in het algemeen.
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Deze stemming schijnt ook in de incest-lobby en de pedofilie-lobby te heersen.
Het is geenszins toevallig dat daarbij niet wordt gerept over seks tussen kinderen
onderling of over masturbatie. Dat is immers niet in het belang van deze lobbyisten!
Want als er één ding constant is gebleven sinds het begin van de achttiende eeuw, is
het wel het volgende: volwassenen maken uit wat goed is voor kinderen.
■
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Gerrit Komrij
Tekening Joost Veerkamp

Tering Stein
28
Door het raadsel voor zijn vrouw op te lossen had Termorshuizen er zelf een raadsel
bij gekregen. Hij had haar nu wel, flitsend als altijd, verteld dat de twee lijken een
belegging vormden, maar van het hoe en waarom van die belegging had hij geen
idee. Hij kuste haar op haar wang en met een vluchtig gemompeld excuus dat hij
nog veel werk te doen had schoot hij langs haar heen. ‘Dag schat.’ En weg was hij
naar zijn kamer.
Hij had wel een héél flink karwei voor de boeg, als je het goed bekeek. Met recht
veel werk. Hij moest snel een beleggingsplan uitwerken waarin lijken een rol speelden.
De rimpels op zijn voorhoofd domineerden onmiddellijk de werkkamer. Hier werd
nagedacht. De rimpels leken waarachtig alomtegenwoordig. Hij ijsbeerde er ook
geducht bij, dat scheelde. Hij moest, om zijn huwelijk te redden, een sluitend plan
verzinnen. Daar stond Truus Termorshuizen intussen en had mooi het nakijken.
Moest ze haar man geloven of niet? Hij had wel vaker beleggingsconstructies
uitgedokterd die haar aanvankelijk met argwaan hadden vervuld, maar die achteraf
onverandelijk winst hadden opgeleverd. Geen hersenspinsel zo zot of lucratief was
het geweest. Ze had de eigenaardigste folders onder ogen gekregen. Altijd bleken ze
exact in de realiteit op te kunnen gaan. Geen plan zo gek of de wereld waarop het
werd losgelaten bleek nog gekker. Toch had Truus Termorshuizen dit keer op een
of andere manier - ze wist niet hoe voorzichtig ze het bij zichzelf moest formuleren
- het gevoel dat met deze lijken een zekere grens was bereikt. Welke grens? Een
grens van waarschijnlijkheid? Daar mocht ze niet te snel over oordelen. Dat gevoel
had ze ook gehad toen ze voor het eerst vernam over het plan van het ingevroren
hengstezaad. Moest ze het nu misschien óók in deze richting zoeken? Nee, een van
de lijken was een vrouw. Er moest iets universelers aan de hand zijn. Iets - hoe moest
ze het uitdrukken? - van algemeeen menselijker aard. Ze kon, hoe ze haar best ook
deed, de gedachte niet van zich afschudden dat er een grens was overschreden, al
wist ze niet welke. Een fatsoensgrens? Aan zulke overwegingen mocht ze al helemaal
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niet toegeven. Zeker, een morele bevlieging was haar, in tegenstelling tot haar man,
af en toe niet vreemd, maar ze schaamde zich daar diep voor. In een huwelijk moest
je de gelederen sluiten. In een huwelijk moest je samen overal vierkant achter staan.
Nee, ze had geleerd zulke aanvechtingen te onderdrukken. Maar toch... maar toch...
het hoge woord moest eruit. Voor het eerst in haar leven had ze het gevoel dat er iets
niet deugde. Heel even flitste zelfs de mogelijkheid door haar heen dat haar man iets
van een... van een... dubbelleven leidde. Ze verwierp die gedachte meteen weer. Als
je zo begon werd je gek. Maar... alles was dit keer ook zo vreemd geweest. Die kus
op haar wang, dat vluchtig gemompel... En dan die twee lijken nog.
Ze kwam er niet uit. Kon ze maar eens biechten. Was er maar een pastoor in de
buurt. Uitpraten was in zo'n geval zo gek nog niet. Ze wist niet in welke knoop ze
zat, maar dat die ontward moest worden, dat wist ze wél. Dan was een biecht toch
een geschikte uitvinding.
Het schoot haar te binnen dat ze niet eens gelovig was. Ze moest wel danig in de
war zijn.
Had ze in de hal van de flat onlangs niet een bordje gezien - het had er nooit eerder
gehangen - met ‘hypno-therapeute’ erop? Ja, ze herinnerde het zich duidelijk. ‘Pamela
Pappot, hypno-therapeute’, dat had er gestaan. Ook wel een ideaal adres, voor als je
er in je eentje niet uitkwam. Waarom, trouwens, zou ze het ver zoeken als ze het
dichtbij kon halen? Ze moest onmiddellijk naar die Pamela toe.
Gedurende al de tijd dat Truus Termorshuizen daar met een verscheurde ziel stond
te wikken en te wegen om tenslotte tot het besluit te komen haar buurvrouw aan te
klampen, zat haar man op zijn kamer en wikte en woog weer heel andere zaken.
Maar hij had nog geen enkele conclusie getrokken. Hij vond maar geen oplossing
voor zijn probleem. Zenuwachtig speelde hij met een luciferdoosje. Hij had zich,
zoveel was zeker, in de nesten gewerkt. En wat voor nesten! Hij dacht er ernstig over
na het huis in brand te steken.
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[Nummer 5 - 21 mei 1983]
Literair paspoort
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Vlaams Tijdschrift
NFL

PROOST PRIKKELS, het huisorgaan van de firma Proost en Brandt, nummer 393
is gewijd aan plagiaat en geheel geschreven door Frits Oppenoorth. Het nummer is
een vervolg op een aflevering over hetzelfde onderwerp (nr. 359, 1976). Er waren
blijkbaar genoeg nieuwe gevallen en de vraag wat men precies onder plagiaat moet
verstaan blijkt bij elk nieuw geval niet afdoende te beantwoorden. Oppenoorth
memoreert gevallen die de laatste jaren ook de krant hebben gehaald: Suske en Wiske,
de film ‘De smaak van water’, de Henneman-imitaties voor advertenties van een
copiëerapparatenfirma, de artikelen van J. Dautzenberg die werden geplunderd voor
het tekstboek ‘Blauwdruk’, de Rubikkubus. Of in alle gevallen van plagiaat gesproken
moet worden is een juridische vraag waar Oppenoorth uitvoerig op in gaat, zeker is
dat men in de meeste gevallen ongemakkelijk naar de nagebootste produkten kijkt
en dat men er intuïtief niks mee te maken wil hebben, behalve wellicht met de film
van Seunke, waarin het boek van Gyorgy Konrad geheel is opgegaan in de stijl van
de regisseur. Een geval van plagiaat, ergerlijke nabootsing, imitatie of hoe men het
noemen wil, dat Oppenoorth niet ter sprake brengt kan men nog dagelijks aantreffen
in de winkels waar reprodukties worden verkocht. Ik bedoel de schaamteloze
exploitatie van werk gemaakt door de Amerikaanse tekenaar Saul Steinberg. Hij
tekende in 1975 de stad New York vanuit een origineel vogelperspectief: niet alleen
zag men een deel van New York vanaf 9th Avenue, maar ook daarachter de Hudson
River, en de daar weer achter liggende Amerikaanse staten en zo verder tot aan
Siberië, Japan en China. Een tekening die men zich herinnert. Op basis van deze
tekening heeft iemand die tekent met de naam J.S. Faber een tekening gemaakt van
Amsterdam: in de stijl van Steinberg, volgens hetzelfde perspectief, maar nu met de
Amsterdamse grachten. Deze tekening werd gedrukt als affiche door Art Unlimited,
voorzien van de ondertekening ‘J.S. Faber, naar Saul Steinberg’. Deze methode om
een kunstwerk te misbruiken en er een handelsprodukt van te maken (dat ook in de
vorm van ansichtkaarten is te krijgen) opent perspectieven. Zo kan men het
Melkmeisje van Vermeer natuurlijk naschilderen en er een Arabisch of Japans meisje

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

van maken. Van Picasso's portretten maakt men gezichten naar eigen inzicht, de
Aardappeleters zou men met stokjes kunnen laten eten et cetera. Het parodiëren van
schilderijen is, sinds Marcel Duchamps variatie op de Mona Lisa, niet ongebruikelijk.
Wat J.S. Faber heeft gedaan behoort echter tot wat Oppenoorth het ‘commercieel
plagiaat’ noemt: door van zijn imitatie affiches en ansichtkaarten te laten maken is
het een handeltje geworden. Stijl en idee van Steinberg zijn ijzersterk en worden dus
ook goed verkocht in deze nabootsing. Art Unlimited... De tendens bij literaire
tijdschriften om speciale nummers te maken over één onderwerp begint bedenkelijke
vormen aan te nemen. BZZLETIN 105 is gewijd aan Ben Traven en wordt bijna voor
de helft gevuld met een stuk van Chris van der Heijden waarin hij, nu over Travens
leven inmiddels voldoende bekend is, voornamelijk ingaat op het werk. DE TWEEDE
RONDE, het lentenummer 1983, heeft plaats ingeruimd voor de Arabische literatuur,
evenals DE GIDS (2/3 1983), dat verder aan een ander onderwerp is gewijd: bedrog,
met bijdragen over bedrog tussen man en vrouw, in de fiscale sfeer, in de Sovjetunie,
in de middeleeuwen, sociale voorzieningen en ‘het kleine bedrog’ aan de
universiteiten. Ook DE REVISOR (1983/2) heeft één thema, gevolgd door bijdragen
van en over Ingeborg Bachmann. Dat thema is Wagner, de hoorn des overvloeds
waarvan de vruchten beurs zijn - om een variatie te gebruiken op de door Nietzsche
geïntroduceerde interpretatie van zijn werk als ‘decadent’. Gastredacteur voor dit
nummer is de Nijmeegse hoogleraar W. Bronzwaer en de bijdragen zijn vooral
afkomstig van deelnemers aan een reeks ‘interdisciplinaire’ colleges in het studiejaar
1981/1982. De angst slaat je om het hart bij de gedachte aan alles wat er al over
Wagner is geschreven en slaat over zodra men zich voor de geest haalt in welke
toonaard dat vaak is gebeurd. Enthousiast voor Wagner ben ik ook door al deze
studieuze bijdragen niet geworden, maar een feit is dat de stukken bijna allemaal
met een zekere distantie zijn geschreven: het zijn bijdragen over Wagner, en niet in
de Wotan-geest van Wagner zelf. Bronzwaers eigen artikel over het Eos-motief in
de Ring der Nibelungen is daar een goed voorbeeld van. Het is helder, ook al gaat
het over metafysische woelingen in verband met de schemering en de dageraad, het
‘intuïtief-vrouwelijke’, het ‘mannelijk-rationele’, ‘liefde en macht’ en veel in de tekst
onhoorbaar hemels gedonder. Er zijn interessante bijdragen over Wagner en T.S.
Eliot, Ter Braak (die hem voornamelijk zag door de ogen van Nietzsche) en Couperus.
Jan Fontijn speculeert vaardig als hij probeert aan te tonen dat Couperus veel gehad
heeft aan Wagner voor de opzet van de Boeken der Kleine Zielen. Het blijft een ijle
invloed, niet minder door tijdgeest bepaald dan door de lectuur van Wagner, maar
interessant is het wel gezien Couperus' eigen artikel over de tekst van De Ring, een
stuk dat in dit nummer is herdrukt uit Het Vaderland van 1912. Couperus schrijft dat
het hier dilettantenarbeid betreft ‘zonder een zweem van epische compositie, zonder
een zweem van litteraire psychologie, en, om het maar te zeggen, zonder éénige
litteraire metier-handigheid’. Couperus hield zijn ogen gesloten bij een voorstelling
van De Ring en zijn oren lieten alléén de muzikale klanken door, de tekst kon hij
niet verdragen. Er is al een tweede nummer van de ACHTERBERGKRONIEK,
uitgegeven door het gelijknamige genootschap en verspreid door uitgeverij Reflex
(f 17,50 Daarin haalt Gerrit Kamphuis o.m. herinneringen op aan de dichter die hij
sinds 1930 kende. Hij beschrijft onder meer hoe hij Achterberg bezocht in een
‘psychopatenasyl’ en onmiddellijk zag dat de dichter er was verdwaald. G.N.
Lammens schrijft over filosofische aspecten in Achterbergs werk.
CP
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Uitverkoren
Paren, passanten door Botho Strauss (De Arbeiderspers) Scherpzinnige observaties
over vele facetten van het moderne leven en een hommage aan Theodor Adorno.
De val door Marga Minco (Bert Bakker) Een novelle over een oude dame en de
gevolgen van een gebeurtenis in de oorlog.
Het clandestiene boek 1940-1945 door Lisette Lewin (Van Gennep) Een fascinerend
beeld van het clandestiene uitgeven in de Tweede Wereldoorlog.
Dort wo man Bücher verbrennt door Klaus Schöffling (red.) (Suhrkamp/Nilsson
& Lamm) Teksten en beschouwingen naar aanleiding van de boekverbrandingen in
1933, van Tucholsky tot Döblin, Kästner en Konrad Merz.

Elliott Banfield

Eend op eend door Guus Kuijer met tekeningen van The Tjong King (Querido)
Een boek over eenden, hun leven, liefde en werken, voor alle leeftijden en voorzien
van prachtige tekeningen.
Alles komt goed door Peter van Straaten (Van Gennep) Het derde boek met
tekeningen waarover men zich blijft verbazen: zoveel trefzekere vrolijkheid over
zoveel troosteloosheid.
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Een pijnlijke wijsheid
Marga Minco, de boer en Icarus
De val door Marga Minco Uitgever: Bert Bakker 92 p., f19,50
Carel Peeters
Het schilderij De val van Icarus van Breugel de Oude is zo suggestief dat de geleerden
zich erbij hebben neergelegd dat ze wel nooit een waterdichte verklaring zullen
vinden voor wat er precies op het schilderij aan de hand is. Ook omtrent de
bedoelingen van de schilder tast men in het duister. Men is het er echter over eens
dat het schilderij is opgebouwd uit verschillende herinneringen: aan de bergen die
hij op zijn reizen heeft gezien, aan de zee, het Italiaanse en Hollandse landschap en
de lectuur van Ovidius' Metamorfosen, het verhaal over Daedalus en Icarus.
Breugel schilderde niet het hele verhaal over de vader en zijn zoon. Hij schilderde
niet dat Daedalus met Icarus op wassen vleugels uit het labyrint vlucht en dat Icarus
eigenwijs, hoogmoedig of vermetel te dicht bij de zon gaat vliegen zodat zijn vleugels
smelten en hij in zee stort. Alleen dat laatste heeft Breugel geschilderd: de twee benen
van Icarus steken nog boven het water uit. Ondertussen ploegt op de voorgrond de
boer verder, hij ziet niets, hij hoort niets. De vraag is altijd geweest of hij wel degelijk
iets hoort maar het niet wil horen, of dat hij echt niets hoort en ziet. Uitsluitsel hierover
is niet mogelijk. Omdat Breugel een kind van zijn tijd was en daarom menig
moralisme heeft uitgebeeld, heeft men het schilderij wel een moralistische betekenis
toegekend; tenslotte tekende hij De zeven hoofdzonden en De zeven deugden. Dat
Breugel het verhaal goed in zijn hoofd had en het gedrag van Icarus als hoogmoedig
interpreteerde, bewijst een miniem detail op de tekening over de Hoogmoed in de
serie De zeven hoofdzonden: links boven in de hoek valt een mensje uit de lucht, op
weg naar de zee. De moralistische interpretatie van De val van Icarus zou op grond
hiervan kunnen zijn dat de boer Icarus negeert omdat hij zijn verdiende straf krijgt
voor zijn hoogmoed en vermetelheid. Philippe Robert-Jones, de schrijver van het
boek La chute d'Icare, schrijft in de catalogus van de Brusselse
Breugel-tentoonstelling in 1980 dat het werk ‘de onverschilligheid van de wereld
zou kunnen uitdrukken jegens het lot van het individu, hoe uitzonderlijk dit ook moge
zijn.’
Ik ben in goed gezelschap als ik in het schilderij niets moralistisch zie en denk dat
de schilder er een pijnlijke wijsheid mee heeft willen uitbeelden. Hij heeft dat zo
zonder commentaar en zonder aanwijzingen gedaan dat die wijsheid langer mee is
gegaan dan de zestiende eeuw. De boer en Icarus leiden op het schilderij totaal
onafhankelijke levens, ook al loopt dat voor de laatste op dat moment af. Ze weten
niet van eikaars bestaan, de boer is zich totaal niet bewust van de toestand waarin
Icarus verkeert. Hij ploegt voort en zal over enige tijd oogsten opdat hij en de zijnen
zullen kunnen eten en leven. En ondertussen verdrinkt er iemand. Op de ene plaats
wordt geleefd en ontstaat leven, terwijl op hetzelfde moment ergens anders wordt
doodgegaan.

W.H. Auden
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Het goede gezelschap waarover ik het had, is W.H. Auden. Hij schreef het gedicht
‘Musée des Beaux Arts’ over het schilderij dat begint met de regels: ‘About suffering
they were never wrong,/The Old Masters: how well they understood/Its human
position; how it takes place/While someone else is eating or opening a window or
just walking dully along.’ De synchroniteit van ‘lijden’ en doorleven op het schilderij
heeft iets schokkends; het is het zinnebeeld van verwante tegenstellingen als
heden/verleden, leven/dood, overleving/vernietiging. Ook een dynamische verhouding
tussen de boer en Icarus is heel goed voorstelbaar, bij voorbeeld dat de boer weliswaar
voortploegt, maar heel goed weet wat er met Icarus gebeurt: hij lijdt onder die kennis
omdat hij niets aan diens lot kan doen, hij is te ver weg. In deze zin krijgt het schilderij
nog een actuelere betekenis: men stelle zich de momenten voor waarop men op de
televisie een orgie van ellende te zien krijgt, waar men niets aan kan verhelpen. Als
er één afbeelding in aanmerking komt om op het omslag van Marga Minco's werk
te staan, dan is het De val van Icarus. Het bittere kruid, Het lege huis, een aantal
verhalen uit De andere kant en de nieuwe novelle De val worden beheerst door de
bittere wijsheid op het schilderij van Breugel. De hoofdpersonen van haar werk zijn
overlevenden van de Tweede Wereldoorlog, die doorleven met verschrikkelijke
herinneringen. Die herinneringen zijn door de tijd niet minder geworden, ze doen
zich net zo synchroon voor als de val van Icarus en de voortploegende boer.
In het werk van Marga Minco gaan heden en verleden in elkaar over. Het heden
gaat zonder overgang - soms slechts door een liggend streepje - over in herinneringen.
Het leven staat in het teken van deze afwisseling; het verleden kleurt het heden. Er
is in het werk van Marga Minco altijd sprake van een hier en een daar, die zich tot
elkaar verhouden, soms neutraal, meestal op elkaar inwerkend. Dat er iets
verschrikkelijks is gebeurd terwijl er doorgeleefd wordt, is voor de schrijfster een
manier van denken en zien geworden die tot in de details is doorgedrongen.
In Het bittere kruid, in het eerste hoofdstuk ‘Op een dag’, komt het gezin terug
van een tijdelijke evacuatie en vindt alles terug zoals het werd achtergelaten. De
evacuatie is de Icarus-kant van de zaak, maar Minco beschrijft tegelijk dingen waaraan
te zien is dat het leven gewoon doorgaat, bijna identiek aan regels van Audens gedicht:
‘Thuis was alles nog zoals wij het verlaten hadden. De tafel stond nog gedekt. Alleen
de klok was blijven stilstaan... Aan de overkant hing een vrouw haar dekens over het
balkon. Ergens anders klopte iemand zijn kleden uit alsof er niets gebeurd was.’ In
het hoofdstuk ‘Het meisje’ krijgen we hiervan een variant: het meisje moet voor haar
moeder boodschappen doen en speciaal voor Tante Kaatje, de tweelingzuster van
haar grootmoeder die ze op bezoek krijgen, boterkoek meebrengen. Daar is ze in het
bijzonder dol op. Dit is de boer-hij-ploegt-voort-kant van de zaak. Terwijl het meisje
de lekkernij haalt, gebeurt elders iets verschrikkelijks: Tante Kaatje wordt door de
Duitsers uit het oudeliedengesticht gehaald.
Symbolisch in dit verband is het hoofdstuk ‘Het gebeurde’, ook van Het bittere
kruid. In dit verhaal gaat het meisje met haar vader ergens opbellen omdat hij gehoord
heeft dat zijn andere dochter in Amsterdam is opgehaald. Ze doen dat bij een
vroedvrouw, die zegt het razend druk te hebben. Ze heeft nauwelijks tijd om tot zich
te laten doordringen wat haar verteld wordt, ze is te veel met haar hoofd bij haar
werk.

Frieda Borgstein
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De indruk die Het bittere kruid en Het lege huis indertijd, en ook nu nog bij herlezing,
maakten werd vooral veroorzaakt door het vermogen tot weglaten van Marga Minco.
De gebeurtenissen worden con sordino beschreven, zoals Alfred Kossmann eens
opmerkte: gedempt, zonder emotionerende toelichtingen. Een kras voorbeeld daarvan
staat in het hoofdstuk over het meisje dat boterkoek moet halen. In die paar pagina's
wordt zij op straat ook nog aangehouden en moet haar persoonsbewijs tonen. De
man blijkt op zoek naar een meisje van haar leeftijd. De angst en paniek vanwege
de mogelijkheid dat ze háár hadden moeten hebben worden niet genoemd. Dat is
ook niet nodig. Deze stoïcijnse manier van schrijven is uiterst effectief en op zich
zelf een variant op het gedrag van de boer: we schrijven door tegen alles in.
Het is ook de instelling van de vijfentachtigjarige mevrouw Frieda Borgstein, de
hoofdpersoon in De val. Zij heeft zich zelf na de oorlog, waarin ze haar twee kinderen
en man heeft zien verdwijnen, aangepakt. Ze heeft een cursus boekhouden gevolgd
en jarenlang voortvarend op een kantoor gewerkt. In het bejaardenhuis waarin ze nu
zit, staat ze bekend als iemand die niet betutteld wil worden. Iemand die haar al
langer kent, noemt haar ‘eigengereid, soms wat autoritair, maar ook hartelijk, attent’.
Het boekhouden en rekenen verplaatste haar gedachten, het was ‘een woud van
getallen waarin ze zichzelf verloor... Cijfers waren neutraal, koel, onbeladen; ze
boden haar houvast en schermden de beelden voor haar af die ze nog niet aan kon.’
Het ergste beeld dat ermee afgeschermd moet worden, is dat van 21 april 1942, de
dag dat ze met haar gezin naar
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Zwitserland zou vluchten en ze door een vergissing achterbleef terwijl de anderen
bijna onder haar ogen werden meegenomen, om nooit meer terug te komen.
De opzet van deze novelle is identiek aan het tafereel op het schilderij van Breugel:
Minco laat twee gebeurtenissen zich onafhankelijk van elkaar ontrollen die tegen
het einde bij elkaar komen. De ene verhaallijn volgt twee monteurs van de gemeente
die de grondwaterverwarming van gemeentegebouwen moeten regelen en daarbij
putten moeten leegpompen. De mannen, Balthus en Verstrijen, zijn niet erg in de
stemming voor deze werkdag en leggen, alvorens aan het karwei te beginnen, aan
in het koffiehuis De Salamander, waar een serveerster werkt die Verstrijen niet
onverschillig laat. De andere verhaallijn volgt Frieda Borgstein in het bejaardenhuis.
Ze heeft het plan opgevat dit keer haar verjaardag te vieren en moet daarvoor, omdat
ze alles zelf wil doen, de deur uit: naar de bank, de kapper en de bakker. In het tehuis
heerst enige spanning vanwege het bezoek dat de achitect van het huis met
buitenlandse gasten zal brengen. De verbazing van de directrice en het hoofd van de
huishouding dat Frieda Borgstein haar verjaardag wil vieren doet niet onder voor
hun enthousiasme. Ze maken zich wel zorgen dat ze alles zelf wil regelen en de deur
uit wil, juist op een dag dat het ijzig koud is en gesneeuwd heeft.

Marga Minco, foto: Philip Mechanicus

Marga Minco begint het verhaal als een anekdotisch relaas over iets dat ergens
gebeurd is: ‘Het staat vast dat de twee monteurs van gemeentewerken zich die
donderdagochtend niet zoals anders regelrecht van het centraal ketelhuis naar hun
werk begaven, maar onderweg eerst aanlegden bij De Salamander.’ Een dergelijk
begin maakt het verhaal tot een door de schrijfster uitgelichte gebeurtenis die gezien
moet worden als één tussen vele mogelijke anderen.

De werkelijke toedracht
Het leven dat Frieda Borgstein na de oorlog leidde, zo blijkt uit terloopse
mededelingen, werd beheerst door een intuïtief genomen besluit: te blijven leven,
en zo lang mogelijk: ‘Het was haar al gelukt vijfentachtig te worden.’ De mogelijkheid
om naar Australië te emigreren heeft ze voorbij laten gaan, omdat ze in de stad wilde
blijven, uit vage solidariteit met haar omgekomen gezin en om van tijd tot tijd op
een bank over de rivier uit te kijken naar hun oude huis. Zo lang mogelijk blijven
leven is haar wraak op de verdwijning van haar gezin: ‘Ook zonder die foto's zou het
haar geen moeite gekost hebben hen voor zich te blijven zien. Zolang zij leefde,
zolang haar herinnering werkte hield ze hen aanwezig; daarmee rechtvaardigde ze
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haar bestaan.’ Maar ze heeft ook al die jaren rondgelopen met iets dat ze niet begreep.
Waarom hebben ze haar die avond niet meegenomen? Ze stonden die 21ste april
gepakt onder aan de trap om opgehaald te worden door iemand van de illegaliteit.
Vijf minuten voor hij zou komen, ging ze nog even naar boven om een vest te halen
voor haar dochter. Op het moment dat ze weer naar beneden wilde gaan, hoorde ze
beneden een vreemd kabaal bij de deur. Toen ze beneden kwam, zag ze alleen nog
een auto de hoek om gaan. Waarom ze haar niet meenamen, heeft ze nooit begrepen;
evenmin wat er misgegaan kan zijn. Noch wie de zaak kon hebben verraden. De man
van de illegaliteit heeft ze nooit meer gezien. Het gezin was in een val gelopen.
Dit is de ene val in het verhaal. De andere heeft indirect ook met een vest te maken.
Ze is het vergeten en gaat terug om het te halen. Buiten, aan de overkant, zijn de
monteurs bezig een put leeg te pompen, ze vonden het niet nodig er een
veiligheidshekje omheen te zetten. Als Frieda Borgstein tegen de snerpende wind in
ploetert, ziet ze de put niet en valt erin. Het ongeluk wordt door Marga Minco zo
beschreven dat er weer een hier en daar zijn die niets met elkaar te maken hebben
op het cruciale moment. Ondanks de herhaalde zorgzame waarschuwingen van de
directrice en het hoofd van de huishouding gebeurt er iets verschrikkelijks met
Mevrouw Borgstein op het moment dat in het bejaardenhuis iedereen zijn gedachten
elders, bij het komende bezoek heeft.

Pieter Breugel de Oude, De val van Icarus

De val doet onvermijdelijk aan De aanslag van Harry Mulisch denken vanwege
het bijna identieke slot. In De val wordt aan het slot de ware toedracht van de
gebeurtenis van 21 april 1942 onthuld, niet Frieda Borgstein want die is dan al dood.
De onthulling is gericht aan Ben Abels, een man die indertijd op het makelaarskantoor
van Mevrouw Borgsteins man heeft gewerkt, na de oorlog is gaan varen en na vele
omzwervingen als manusje van alles in het bejaardenhuis is beland. Hij hoort de
toedracht van de man van de illegaliteit, Hein Kessels, die als vertegenwoordiger
van de provinciale bejaardenzorg met de architect een bezoek zou brengen aan het
tehuis. Hij viel voor iemand in. Abels herkende hem, hoewel het niet eenvoudig was
om in deze uitgebluste man de levenslustige jongeman van toen te zien. Kessels
vertelt dat hij die bewuste dag vijf minuten te vroeg op de fiets bij het huis van de
Borgsteins aankwam, de auto had hij niet kunnen krijgen. Hij moet gevolgd zijn,
want toen hij had aangebeld stopte er achter hem een auto die de drie mensen onder
aan de trap meenam. Het gebeurde in seconden, zelf kwam hij ook in een kamp
terecht. De SD'ers moeten niet geweten hebben om hoeveel mensen het ging, ze
namen mee wat ze aantroffen. Moest ik haar,’ zegt hij over zijn gedrag na de oorlog,
‘zeggen het spijt me, ik kon er niets aan doen, ik was een dilettant, een klungel, ik
was er niet op verdacht? Nee, die confrontatie durfde ik niet aan. En op den duur
helemaal niet meer. Ik wilde de zaak vergeten.’ Evenals in De aanslag heeft in De
val iemand jarenlang met een verkeerde voorstelling van zaken rondgelopen en
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zijn/haar leven daar op gebaseerd. Frieda Borgstein heeft altijd gedacht dat de man
van de illegaliteit een verrader was.
In het aan Saul Bellows The Dean's December ontleende motto van De val komt
een zin voor die de pijnlijke wijsheid van Breugel in het werk van Marga Minco
vertolkt: ‘Destruction and resurrection in alternate beats of being, but speed makes
it seem continous.’ D zin verwijst ook naar de boten op de rivier die Frieda Borgstein
ziet als ze op haar bank naar haar oude huis aan de overkant kijkt: boten die
‘stroomop- en afwaarts voeren, ‘in een statig ritme, een trek die er altijd was geweest
en altijd zou blijven’. Een ander deel van het motto staat voor de onontwarbare kluwen
van toeval, misverstand, onwetendheid en schaamte waardoor het onmogelijk is
greep op het leven te krijgen: ‘But you see, kid, with ordinary consciousness you
can't even begin to know what's happening.’
Door de twee verhaallijnen wordt het verhaal in De val afwisselend van buitenaf
en van binnenuit beschreven, waardoor we het leven van Frieda Borgstein enerzijds
zien als een onderdeel van dat ‘statige ritme, een trek die er altijd was geweest en
altijd zou blijven’ én als een in zich zelf besloten wereld waarin iemand tot een modus
videndi is gekomen met toeval en onwetendheid. ‘Ze zat altijd maar te rekenen. Of
ze nooit de uitkomst kon vinden.’
■
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Ongemakkelijke gevoelens
Anton Brand en Errit Petersma verwerken hun problemen
Palmslag Novellen door Anton Brand Uitgever: Meulenhoff 174 p., f27,50
Het rijk alleen Een kleine roman door Errit Petersma Uitgever: Bert
Bakker 92 p., f19,50
Frans de Rover
Anton Brand blijkt zijn thema gevonden te hebben: wat als onderstroom al aanwezig
was in enkele van de zeven verhalen uit zijn debuutbundel Het aardse gebeuren
(1978), is in de vier novellen van Palmslag manifest geworden: homoseksualiteit,
Pardon: homofilie; die pastorale term klinkt iets ‘netter’ en Brand schrijft vooral
nétjes over de herenliefde.
Toch wil ik hiermee niet beweren dat Brands bundel saai of onleesbaar is. In
vergelijking met de veelheid van onderwerpen in zijn debuut (waardoor een effect
van willekeurigheid werd opgeroepen), is de beperking die Brand zich nu heeft
opgelegd een vooruitgang. De (langere) verhalen zijn redelijk evenwichtig
opgebouwd, onderling door overeenkomstige motieven met elkaar verbonden en ook
de personages krijgen een psychologisch aanvaardbare uitwerking.

Further experiments with 80- ton gnr.

Het openingsverhaal, ‘Erik Blok’, is een variant of beter: aanvulling op het verhaal
‘De dodendans’ uit Brands eerste bundel - een jongetje verliest zijn bij de ouders
favoriete tweelingbroer en wil zijn achterstelling wreken. In het eerdere verhaal werd
dit getoond vanuit het perspectief van de volwassen zoon bij het overlijden van de
vader; nu staan het moment van de dood van het broertje en de visie van de
dertienjarige Erik centraal. Het is jammer dat de titel ‘De dodendans’ al verbruikt
was, want die had beter gepast op dit verhaal, waarin Brand met veel gevoel voor
sfeer en subtiele observaties de zoektocht beschrijft naar eigen identiteit van een zich
miskend voelend jongetje. Erik raakt via een stille liefde voor een klasgenootje dat
op ballet zit, gefascineerd door klassieke muziek en het woord ‘gracieus’. Hij beseft
dat dat woord naar een andere wereld verwijst dan die hij heeft leren kennen door
zijn schoolvriendje Rob: een eerste confrontatie met een onbekende lichamelijkheid
als hij door Rob letterlijk hardhandig gedwongen wordt hem af te trekken. Voor de
kaptafel van zijn zuster maakt Erik zich op: ‘Hij zag er prachtig uit, vooral toen hij
zijn wimpers ook nog met gitzwarte mascara had bewerkt. Echt gracieus was het
niet, daarvoor zou hij oorbellen moeten dragen en zijn nagels moeten lakken, maar
het begon er aardig op te lijken. Hij had nooit gedacht dat jezelf mooi maken zo leuk
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kon zijn. Sterker nog, het was zó opwindend dat hij zich nauwelijks van de spiegel
kon losmaken. Hij bleef naar zichzelf kijken, knipoogde naar zijn spiegelbeeld en
boog zich ver voorover om op de volle, rode lippen tegenover hem een vluchtige kus
te drukken.’ Dan droomt de kleine narcissus van een grandioos optreden voor publiek
als ballerino, maar een hysterisch krijsende zuster en een ijzige moeder maken weinig
gracieus een eind aan zijn fantasie. Erik onttrekt zich aan de mis voor zijn overleden
broertje door te vluchten naar het dansavondje dat het schooljaar besluit. Het wordt
een fiasco. Zijn beminde balletmeisje kan niet met hem dansen; de muziekleraar legt
met zijn gracieuze handen volledig beslag op haar. Rob deelt mee de school te
verruilen voor de zeevaart - ondanks zijn gemengde gevoelens ervaart Erik afscheid
genomen te hebben van een vriend, ‘van iemand die hij goed kende. Het was een
hoogst ongemakkelijk gevoel, het zweemde naar heimwee en verlangen...’ en vanaf
de zijlijn kijkt hij naar Rob die wild-dansend meiden versiert: ‘Hij had het voor
elkaar gekregen, hij wel. Zijn overhemd had hij losgeknoopt. De schittering van
zweetdruppeltjes op zijn borst. De navel. Het blonde donshaar eronder. Opnieuw
het weeë gevoel in zijn maag. Zodra hij naar Rob keek was het er weer. Verwarrend.’
Erik tracht te vluchten, maar komt niet verder dan het station. Daar wacht vader.

Anton Brand, foto Chris van Houts

Verlangen naar vriendschap
Ongemakkelijke gevoelens, heimwee en verlangen naar vriendschappen, wegreizen
- motieven die in de overige verhalen terugkeren, maar de verwerking ervan levert
een minder gaaf resultaat op dan in het eerste verhaal. De hoofdpersonen, steeds
schrijvers-op-reis, schrijven te weinig en spreken te veel. Het minst geslaagd is ‘Het
wonder van het weerzien’ waarin een schrijver zich terugtrekt in Zuid-Frankrijk en
langzaam - in de geest of in de werkelijkheid - het slachtoffer wordt van
vreemdelingenhaat. Hij stort zich ten slotte in een ravijn, al of niet door toedoen van
de zoon van zijn buurvrouw, het type van de meedogenloze jongen dat hem zo aan
zijn vroegere vriendje doet denken. Maar Brand is geen meester in het opbouwen
van dit soort suspense: geen moment is het verhaal spannend of de afloop verrassend.
Ik bedoel: de afloop komt wel onverwacht (onwaarschijnlijk onverwacht zelfs) maar
dat levert nog geen verrassende ontknoping op, want waar geen spanning is
opgebouwd, kan ook geen werkelijke ‘ontspannende’ climax plaatshebben.
Interessanter, door de erotische spanningslaag, is ‘Dames in blauw’, verwijzend
naar een afbeelding van schikgodinnen. Een schrijver bevindt zich te Athene in
afwachting van de komst van zijn vaste vriend Helmer en wordt geconfronteerd met
de schaamteloze charmes van ondeugende Griekjes. ‘Als Strato vele eeuwen geleden,
leek ik alleen nog maar geboeid door de uitdagende pracht van jonge jongens, een
verzameling van jeugdige luister (...) De reis had een bedevaart moeten worden, een
op voorhand vol bewondering en ontzag ondernomen trektocht langs de pijlers van
de beschaving. Een bedevaart was het geworden - iedere straathoek een statie, iedere
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statie een beminnelijke jongen. Hoe kon het ook anders in Griekenland, het land dat
zovelen op een dwaalspoor had gebracht en anderen van hun dwalingen had genezen?
Ik glimlachte bij de gedachte aan een dichtregel van Strato: Ik bemin jongens - en
om die kinderen te betasten. Zo was het, dacht ik, zeker hier in Athene. Niemand
ontloopt zichzelf. Of zijn lot. Wat uiteindelijk hetzelfde is.’ Het lot van de schrijver
dient zich aan in de persoon van Kostas, een veertienjarig (naakt)fo-
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tomodel van de Nederlandse fotografe en galeriehoudster Fenna. Met deze
alleenstaande vrouw en moeder, die ‘onafhankelijkheid uitstraalde’, converseert de
schrijver langdurig en diepzinnig over het bestaan van de absolute schoonheid en de
erotische aantrekkingskracht van kinderen. Haar (verstandige) opmerkingen missen
hun uitwerking niet: op het feest na de opening van Fenna's expositie weet liftboy
Kostas, in onweerstaanbaar rood livrei ditmaal en niet gehinderd door enige gêne,
de schrijver te verleiden. ‘Ik zag de hunkering in zijn ogen, en aarzeling, omzichtigheid
en onwennigheid gleden van me af. Zoals ook alle gedachten langzaam maar zeker
verdwenen - de gedachten aan Helmer (...).’ In een luxueuze hotelkamer glijden ook
de kleren van het tweetal af en komt het tot de daad ‘- en (ik) liet, net als hij, het zaad
vrijelijk stromen, niet gehinderd door enig gevoel van verspilling, overboord het
besef dat hij of ik leven had kunnen scheppen.’ Inderdaad, overboord daarmee; dat
je door zo'n ondeugd je mannelijkheid laat strelen, akkoord... Fenna's zegen rustte
erop, maar dat er dan zo'n commentaar over verspilling en leven scheppen bij moet,
dat noem ik nou een beetje ‘tuttig’. Maar een uur later heeft de ontmoeting met
Helmer plaats, vandaar misschien, om toch een beetje een schuldgevoel te hebben.
Het titelverhaal is het langste en ook het meest ambitieuze van de bundel. De
journalist Oscar, verlaten door zijn vriend Krystof, ontmoet op de boot van Cyprus
naar Israël de pijprokende Deense toneelspeler Johan; tussen beiden ontwikkelt zich
een hechte vriendschap en verliefdheid die uiteindelijk op gewelddadige wijze in
bloed wordt gesmoord. Het meest ambitieuze verhaal: gevoelens van heimwee en
verlangen doortrekken op verschillende niveaus de relatie tussen de vrienden jeugdherinneringen aan de oorlog, eerste verliefdheden en ervaringen met
(homo)seksualiteit verweven met flower-power en popmuziek-romantiek van de
jaren zestig, de confrontatie van pacifistische idealen met het in militair geweld
levende Israël, waar de macho-jongens zo aantrekkelijk zijn. ‘Wat hebben donkere
mannen toch dat hen zo mooi maakt?’ Hun begroetingsritueel is verantwoordelijk
voor de titel: als twee vrienden elkaar daar ontmoeten houdt de een zijn beide handen
op, de ander slaat de opengevouwen handpalmen neer: ‘Een gebaar dat
vriendschappelijk en terughoudend tegelijk is, mannelijk, erotisch geladen (...)
Slapping palms. Palmslag, in het Nederlands. Een woord dat harmonisch lijkt maar
een tegenspraak in zichzelf is, dat alles in zich heeft, napalm, veldslag, vriendschap.’
Een beetje het bezwaaar van dit verhaal: Brand lijkt er ‘alles’ en daarmee iets te veel
in te hebben willen stoppen. En toch blijft het, ook verteltechnisch - met langere
gedeelten in de jijvorm die door het slot betekenis krijgen - een verhaal dat de
aandacht vasthoudt. In ieder geval kan Brand helder formuleren, zelfs zo dat de
‘bedoelingen’ (vooral in gesprekken en afgezien van mijn persoonlijke bezwaren
tegen het zwaarwichtige) iets te expliciet worden.

Een vreemd kereltje
Eveneens helder geformuleerd, maar volstrekt duister van bedoeling, is de kleine
roman Het rijk alleen, het tweede boek van Errit Petersma na zijn
psychologisch-filosofisch-sociologisch verward debuut Stukjes van de wereld (1981).
Iedere schrijver mag van mij de complete gekte van zich zelf of zijn personages
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omstandig te boek stellen, als er maar systeem in zit. Het rijk alleen gaat over zo'n
systeembouwer, de jongen Wijnand, die als kind van zijn vader te horen krijgt dat
zijn overleden moeder in de hemel woont. Wijnand neemt met zo'n vage aanduiding
geen genoegen; hij ontwikkelt zich tot een briljante leerling en ontwerpt een systeem
dat het heelal in kaart brengt. Hij wordt een vreemd kereltje kortom, dat zich geheel
in een eigen universum terugtrekt. Tot zover is alles nog wel redelijk begrijpelijk en
verklaarbaar: Wijnands afwerende houding tegenover het huismeisje Els dat voor
de vader de rol van zijn overleden vrouw wil spelen, zijn clandestiene bezoeken aan
een stervende oude vrouw in het plaatselijke ziekenhuis, zijn fascinatie voor de
Noordzee (de roman speelt zich af op Walcheren); er zit nog (psychologisch) systeem
in: ‘De lange dagen rond de begrafenis had Wijnand aan de boulevard gelogeerd,
waar zijn kamertje uitzag op zee: de Noordzee, donker en mannelijk, als een sterke
zoon van Njord. Hij was bang voor haar; voor hem zou hij later zeggen. De Noordzee,
hij had hem niet getroost, hem niet toegeruist met tedere woorden, hem niet gewiegd
in moederlijk erbarmen. De noordelijke zeegod had gefronst en hem met
noordwestenwind toegebruld dat hij sterk moest zijn.’ Mooie taal, maar betekent het
ook wat?
De gecompliceerde relatie met zijn vader krijgt een hoogtepunt in de beschrijving
van de voettocht die beiden na Wijnands eindexamen maken in de Alpen. Een
overtuigend hoofdstuk: vader en zoon leveren strijd met barre weersomstandigheden
- een metafoor voor de finale krachtmeting tussen beiden; beiden zijn, ieder op eigen
manier, verliezers. Terug in Nederland ‘waren de ongeschreven wetten hersteld, de
oude normen en taboes weer aanvaard. De kaarten en reisgidsen waren in een
bureaula gestopt, de vuile kleren buiten de deur gereinigd, de bergschoenen in het
vet gezet, de rugzakken op zolder geborgen (...) Op de voettocht waren wij niet
teruggekomen. Wel had ik opgebiecht dat de foto's mislukt waren.’ Een bijna
Hermansiaans einde van het eerste deel van de roman. Helder geschreven, maar
betekent het ook wat? Misschien als Petersma het hierbij had gelaten: dan had hij
een redelijk samenhangend verhaal geschreven.
In het tweede deel van de roman slaat de gekte toe. De vader bezoekt zijn zoon
die in een soort elektronisch gemanipuleerde inrichting blijkt te verblijven waar hij
‘de compositie van de wereld’ voltooit. Werkelijkheid en (science)fiction lopen
dooreen, symboliek stapelt zich op symboliek. Speelt de vader het waanzinnig spel
van zijn zoon mee, of is vader zélf ook...? Enfin, de roman eindigt in vreemde
visioenen. Wijnand vertelt een verhaal over het martelen en vierendelen van een
overmeesterd meisje; Wijnand eindigt in een situatie waarin een naakte vrouw hem
meedogenloos masturbeert (‘Zou zij hopen dat er onder zijn huid een gevangen dier
leefde, dat nog wild kon bewegen?’) en hem dwingt haar ‘bittere vlees’ te strelen:
‘Het is alsof hij over de Noordzee staart. Aan de andere kant ligt het beloofde land,
waarvan zij ooit had gesproken en waar de mensen zouden zingen. Hij had er niet
in geloofd, omdat hij een ander was, geen prins of sterke held, die haar ondersteunt
op het rulle zand, over de golven tilt en de monsters trotseert.’
Tja, dacht Roland Holst ooit in een winter aan zee: ‘Eens liep zij hoog te spreken
/ langs de Noordzee’; tja, denk ik, waar haalt Petersma al die opgestapelde
symbolische onzin vandaan? Wat in het beloofde land van Anton Brand té expliciet
werd geformuleerd, blijft hier quasidiepzinnig en suggestief: een spel zonder
systeemregels dat door allerlei (literaire, psychologische) verwijzingen pretendeert
(hermetische) literatuur te zijn, maar dat allerminst is. Geloof ik.
■
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‘Wij moeten in deze tijd onze vrienden eens moed inspreken met een
uitgaafje’
Het clandestiene uitgeven in de jaren 1940-1945
Het clandestiene boek 1940-1945 door Lisette Lewin Uitgever: Van Gennep
375 p., f 29,50
Hans Mulder
De vroegere Amsterdamse boekhandelaar A.A. Balkema vond het achteraf allemaal
maar niks. Hoewel hij tijdens de bezetting met zijn op initiatief van de neerlandicus
W.G. Hellinga begonnen Vijf Ponden Pers niet minder dan vijftig uitgaven had
verzorgd, liet hij nu aan de journaliste Lisette Lewin weten dat al die clandestiene
boekjes uit de jaren 1940-1945 eigenlijk maar ‘een schamele bydrage tot het verzet
waren geweest: elite drukwerk, van elite auteurs voor elite kopers!’ Hij begreep niet
dat zij zich met ‘zoiets onbelangrijks’ bezighield.
Het bitse antwoord weerhield Lisette Lewin niet om met haar onderzoek door te gaan
en haar repliek kwam onlangs in de vorm van een forse pocket, Het clandestiene
boek 1940-1945, uit. De in dat boek opgenomen bibliografie geeft aan, dat er al
eerder mensen waren die met Balkema van mening verschilden. Met name was dat
Dirk de Jong, die in 1958 de in kringen van kenners hooggeschatte bibliografie van
het clandestiene boek Het vrije boek in onvrije tijd publiceerde. Wat daaraan slechts
ontbrak en ook nooit eerder uitgebreid werd behandeld, was het verhaal over de
mensen die zich met dit bijzondere literaire genre bezighielden. Het clandestiene
boek vult deze leemte in de Nederlandse literatuurgeschiedenis en rehabiliteert
bovendien het door Balkema en ook vele andere ex-verzetslieden vaak zo
geringschatte clandestiene uitgeverswerk. Het begrip clandestien heeft met betrekking
tot de jaren 1940-1945 nimmer erg tot de verbeelding gesproken. Hoewel de term
in feite hetzelfde aangeeft als illegaal, namelijk het ontduiken van de wet, bezat het
altijd een wat laffe bijsmaak. Illegaal roept herinneringen op aan knokploegen,
onderduikers, vervalsingen en ophitsende geschriften. Allemaal handelingen die door
de bezetter zwaar, vaak met de dood, bestraft werden. Illegaal is heldhaftig. Het
betekent een zich keren tégen de Duitse wet, verzet. Wie iets clandestien ondernam,
onttrok zich slechts aan die wet en liep veel minder risico's. Lisette Lewin geeft aan
dat clandestien en illegaal in vele gevallen samenvielen. De scheiding van vermetele
plegers van verzet en onnozele boekjesmakers gaat vaak niet op. Zij waren nogal
eens in één en dezelfde persoon verenigd. Mensen als Geert Lubberhuizen, het
echtpaar Bea en Wim Polak, C. Visser en ook Balkema voerden niet alleen illegaal
stuntwerk uit, maar waren ook op clandestiene wijze bezig. Dat gebeurde nooit ‘zo
maar’. Met de opbrengst van de zwart uitgegeven boeken werden verschillende
verzetsactiviteiten gesteund. Het geld werd vooral gebruikt voor de hulp aan
onderdruikers.
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A.A. Balkema, tot 1947 boekhandelaar in Het huis aan de Drie Grachten in Amsterdam en
uitgever van de Vijf Ponden Pers in de oorlog. Foto uit de vroege jaren veertig

Maar ook zij, die niet aan verzet deden en zich beperkten tot het maken van mooie,
bibliofiele boekjes, kunnen niet met een schamper woord op de vaalt van de
bezettingsgeschiedenis worden gegooid. Uit Het clandestiene boek blijkt dat dit genre
een zeer belangrijke, moreel versterkende functie had. Die functie was feitelijk van
gewichtiger aard dan de puur zakelijke, financiële. Voor wie dag in dag uit
geconfronteerd werd met een gelijkgeschakelde pers vol met kreten over de nieuwe
orde, met een gezuiverde eenheidsbrij van woorden over de brave volmaaktheid van
het nationaal-socialisme en met lange rijen tweederangs literair werk in de gezuiverde
boekwinkels en bibliotheken, kon zo'n stiekem gemaakt boekje inderdaad een
‘godsgeschenk’ zijn. Het was een zichtbaar teken dat de Duitsers misschien wel
fysiek, maar niet geestelijk de sterkere waren.

Goedewaagen
Daar deden ze overigens wel veel moeite voor. Het clandestiene boek 1940-1945
geeft daar een navrant verslag van bij monde van T. Goedewaagen, de
secretaris-generaal van het Departement van Volksvoorlichting en Kultuur en
bovendien leider van de Nederlandse Kultuurkamer. Na de oorlog gevangen zittend
in Scheveningen schreef hij zijn biografie, waarin de pogingen om de Nederlandse
kunstenaars aan nationaalsocialistische zijde te krijgen uitvoerig aan de orde komen.
Lisette Lewin heeft daar uitgebreid gebruik van gemaakt, ervan uitgaande dat het
interessant zou kunnen zijn om het verhaal ook eens van de andere kant te horen.
Dat is maar betrekkelijk waar. Goedewaagen is de zoveelste nazi die het eigenlijk
allemaal goed bedoeld had en anderen de schuld geeft van de mislukking. De
Nederlandse kunstenaars hadden volgens hem veel minder hard moeten worden
aangepakt en de (nazi-)politiek had er bij het cultuurbeleid minder duimdik bovenop
moeten liggen. Goedewaagen benadrukt dat zijn beleid het heil van volk en
gemeenschap voorop stelde. Behalve door dit overal in den lande te verkondigen,
probeerde hij de kunstenaars met een groot aantal door zijn departement ingestelde
prijzen te paaien. De boze Duitsers gooiden echter roet in zijn eten door te hard van
stapel te lopen en een grote bek op te zetten tegen hun artistieke onderhorigen. Lewin
lijkt nogal onder de indruk van Goedewaagens memoires, die haar ‘nauwgezet en
eerlijk’ toeschijnen. De waarheid is echter dat Goedewaagen net zo'n culturele boef
was als Duitse geloofsgenoten als H. Lohse en J. Bergfeld, die namens het
rijkscommissariaat bij de organisatie van het Nederlandse kunstleven betrokken
waren. In principe doet het er niet veel toe dat Goedewaagen de zaak voorzichtiger
wilde aanpakken. Het doel van beide partijen was tenslotte hetzelfde: de totale
onderwerping van de Nederlandse kunstenaar aan de nazikunstideologie.
In de loop van 1941 en 1942 werd daartoe een organisatie opgebouwd die
resulteerde in een Kultuurkamer naar Duits voorbeeld, die was onderverdeeld in een
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aantal kunstgilden. Iedere kunstenaar die zijn vak wilde beoefenen, moest verplicht
lid worden van deze organisatie. Bij niet-aanmelding werd er door de bezetter met
strafmaatregelen gedreigd. Na een aanvankelijke poging tot massale weigering traden
toch heel veel kunstenaars onder de druk van deze chantage toe tot de Kultuurkamer.
In tegenstelling tot wat Lisette Lewin meent, bleek de organisatie ondanks de massale
aanmelding wel degelijk een fiasco te zijn. Wel heeft zij gelijk wanneer ze zegt, dat
men de Nederlandse kunstenaar te veel eer zou bewijzen, indien dit volslagen
mislukken aan hem alleen zou worden toegeschreven. Dat het lid-
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Een aantal clandestiene of illegale uitgaven, uitgegeven tussen 1940-1945.
Eerste rij: De Schildpadreeks, De Bezige Bij, De Mansarde Pers en De Bezige Bij.
Tweede rij: De Mansarde Pers, De Bezige Bij (tekening uit De Moffenspiegel), In Agris Occupatis,
Polak/Schatz.
Derde rij: Chr. Leeflang, A.A.M. Stols, Astra Nigra, Het Zwarte Schaap.
Vierde rij. De Bayard Pers, A.A.M. Stols, De Molenpers.
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maatschap in de praktijk zo weinig voorstelde, lag niet alleen aan het geringe
enthousiasme van de Kultuurkamerleden, maar vooral aan de organisatie, die voor
een groot deel uit incompetente baantjesjagers uit de kringen der NSB bestond. Eén
van hen, die wat intellectueel vermogen betreft toch een uitzondering op de regel
vormde, was H.M. Klomp, die voor de oorlog enige faam had verworven als de
dichteres Mien Proost. Tijdens de bezetting werd hij zakelijk leider van het
Letterengilde met als voornaamste taak leden voor zijn gilde aan te werven. Lisette
Lewin interviewde hem en dat leverde aardige bijzonderheden op. Op de vraag wat
hij zoal deed, wanneer hij 's ochtends op het kantoor van het letterengilde kwam,
antwoordde Klomp lachend: ‘Hoofdzakelijk afwachten tot iemand zich aanmeldde.’
Evenals Goedewaagen had hij het collaboreren niet slecht bedoeld. Met weerzin had
hij eens staan toekijken hoe een paar personen met hun laarzen aan tussen de voorraad
van een op bevel van de bezetter gesloten boekwinkel naar verboden boeken op zoek
waren. En aan een Duitser had Klomp zelfs durven toevertrouwen, de communistische
schrijver Herman Gorter tot zijn meest bewonderde Nederlandse auteurs te rekenen.

Zwarte lijst
Op een dergelijke ketterse wijze uitte hij zich echter niet tegenover de Nederlandse
schrijvers, van wie de meesten hem vergeefs op zijn kantoor lieten wachten. Het
letterengilde werd dan ook een mislukking. Bekende schrijvers als Antoon Coolen,
J.C. Bloem, C.J. Kelk, Simon Vestdijk en A. Roland Holst meldden zich na een
aanvankelijke weigering weliswaar aan, maar zij publiceerden niet legaal meer.
Vandaar dat de literaire collaborateurs maar weinig reden tot juichen hadden dat
deze welbekende namen op hun ledenlijst prijkten. Die lijst moest verder worden
opgevuld met ruim driehonderd namen van vooral tweederangs of nog veel lager
geklasseerde schrijvers, grotendeels lieden met gefrustreerde literaire ambities, die
‘smeekten als lid te worden aangenomen’. Typerend voor het gehalte van de
gemiddelde gildeschrijver is de aanmeldingsbrief van een terecht in volkomen
vergetelheid geraakte scribent, die zijn van germanismen doorspekte epistel besluit
met de mededeling, dat hij ‘de oprechte meening is toegedaan, dat zijn geestelijk
licht een ieder zal bestralen.’ Lisette Lewin maakt ook melding van een ‘Schwarze
Liste’, waarop de namen van joodse auteurs als Herman Heijermans, Israël Querido,
Jacob Israël de Haan, Victor van Vriesland, Maurits Dekker en Maurits Mok
voorkwamen. Zij mochten noch gelezen noch gepubliceerd worden. Dat gold ook
voor enkele andere schrijvers als Menno ter Braak, Eddy du Perron, Jan Greshoff,
A. den Doolaard en Johan Fabricius. Zij konden de bezetter overigens weinig kwaad
meer doen, want de eerste twee genoemden waren dood en de anderen zaten in het
buitenland. Ook werden er boeken verboden van Kultuurkamerweigeraars en van
Angelsaksische, Franse en Russische auteurs. Om te kijken of boekhandel en
bibliotheek zich wel aan de verbodslijsten hielden, werden er controleurs opuit
gestuurd. Die kwamen ook bij de uitgeverijen om na te gaan of het gedistribueerde
papier wel werd gebruikt voor het doel waarvoor het was afgegeven.
De meeste uitgevers hadden zich, in tegenstelling tot de schrijvers, wél aangemeld.
‘De standvastigen waren in de minderheid,’ schrijft Lisette Lewin. Daarin schuilt
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iets van een verwijt, dat niet geheel gerechtvaardigd is. Enkele bladzijden verderop
blijkt dat uit haar passage over de vurig anti-Duitse schrijfster Ina Boudier-Bakker,
die in haar dagboek over haar uitgever opmerkt: ‘Hij heeft om zijn zaak in het gilde
moeten gaan.’ Bij de overigens terechte trots van Lewin over de houding van de
meeste Nederlandse schrijvers had wel de aantekening gepast, dat er nogal een
verschil bestond in positie en mogelijkheden van de diverse kunstenaars. Schrijvers
en beeldende kunstenaars konden gemakkelijker clandestien blijven doorwerken dan
bij voorbeeld toneelspelers en musici, die normaal gesproken voor hun kunst een
publiek en de openbaarheid nodig hadden. Bij de laatste groepen bestond er bovendien
een zekere verantwoordelijkheid ten opzichte van de toneelgroep of het orkest, zoals
ook de uitgever die had ten opzichte van zijn zaak en personeel. Daarnaast was er
soms niet eens sprake van een mogelijkheid te kiezen. Hele koren en
orkestverenigingen werden massaal lid gemaakt. En, zoals Lisette Lewin wel vermeldt:
‘Het personeel van uitgeverijen, leesbibliotheken en boekhandels was automatisch
lid.’ Aanmelding betekende ook niet, dat men per se nog verder op het foute pad
raakte. Veel van de doorwerkende uitgeverijen lijken de boot aardig te hebben
afgehouden. Het echte collaboreren-
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de werk werd gedaan door een reeks nationaal-socialistische uitgeverijen, zoals
Storm, Opbouw, Roskam, Westland en Hamer. Minder Germaans-krijgshaftig, maar
des te fantasierijker klonken de namen van hun onwettige tegenpolen, de illegale en
clandestiene uitgeverijen, die zich tooiden met namen als De Bezige Bij, De Blauwe
Schuit, Het Zwarte Schaap, In Agris Occupatis of Astra Nigra.

Zo, nu lezen wij
Wie van deze uitgeverijen nu precies de eerste was, wordt uit Het clandestien boek
niet goed duidelijk. Jaap Romijn staat weliswaar met zijn Schildpad-reeks als eerste
genoemd, maar vóór hij in april 1942 begon, waren er, zo blijkt elders uit de tekst,
al andere clandestiene uitgaven verschenen. Behalve een paar incidentele joodse
uitgaven uit 1941 en 1942 waren dat vooral publikaties van de Hongaarse uitgever
K.G. Kollar en van de Groningse Blauwe Schuit.
De laatste uitgeverij begon al in december 1940 clandestien werk te maken op
initiatief van dominee A. Henkels, die hulp kreeg van A. Zuithoff, Adriana Buning
en H.N. Werkman, de drukker-typograaf die met zijn bijzondere, artistieke
vormgeving De Blauwe Schuit wereldvermaard zou maken. Die kunstzinnige kant
heeft de eigenlijke teksten wat op de achtergrond doen raken, maar uitgaven als Die
Legende des Bâalschems en de Turkenkalender 1942 waren zeker niet alleen bibliofiel
en esthetisch bedoeld. Volgens de enige overlevende van de groep, A. Zuithoff,
‘moesten de teksten, al waren ze uit vroeger eeuwen afkomstig, altijd gelezen kunnen
worden in verband met de oorlogstoestand’.

International Potato Show, Crystal Palace, 1879.

De Hongaar Kollar leidde in Amsterdam de (legale) Akademische Verlagsanstalt
Pantheon en begon in 1941 in samenwerking met twee Duitsers, Wolfgang Frommel
en Heinz Horn (pseudoniem Wolfgang Cordan) clandestiene uitgaven te verzorgen
van het werk van vooral Duitse schrijvers en dichters, met name van Stefan George.
Niet direct, zoals Lisette Lewin zegt, ‘lectuur voor de massa’, maar het echte
fijnproeverswerk. Het groepje vormde een unieke Duitse culturele enclave te midden
van de ons land overspoelende ‘Kultur’. Fascinerend is de beschrijving van Frommels
onderduikbelevenissen. Hij hield zich niet alleen bezig met literatuurgenot, maar
ook met het helpen van jonge joodse lotgenoten, die hij op zijn eigen adres, bij de
schilderes Gisèle van Waterschoot Van der Gracht liet onderduiken. Soms zaten ze
daar wel met een man of tien bij elkaar en kon het iemand wel eens te benauwd
worden: ‘Dan wilden de jongens elkaar aanvliegen of een hunner wilde naar buiten
stormen en riep: “Ik ga nog liever naar het concentratiekamp dan hier nog langer te
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blijven zitten.”’ Om dergelijke crisistoestanden op te vangen, werd een vaste huisregel
bedacht: ‘Wie het niet meer uithield moest het gevaar bezweren met de woorden “Zo
nu lezen wij.”’ Vervolgens moest iedereen in een kring gaan zitten en werd er een
gedicht voorgedragen. ‘Binnen een halfuur zat iedereen te discussiëren en voelden
we ons vrij.’ Op deze manier hield de groep het in haar enge omgeving uit. Frommel
liet de herinnering aan zijn ‘oorlogsburcht’ later voortleven in het door hem in 1950
opgerichte literaire tijdschrift Castrum Peregrini.
In de loop van 1942 en 1943 groeide het aantal clandestiene en illegale uitgaven
snel. Dat hield logischerwijs verband met de eerder genoemde maatregelen van de
bezetter op het gebied van de Kultur. Er was nog een andere reden om zwart te gaan
publiceren. Dat was het gebrek aan papier, dat op verkapte wijze tot censuur leidde.
Door de afdeling Boekwezen, onderdeel van de Kultuurkamer, werd de
boekenproduktie gecontroleerd. Als richtlijn gold: ‘De papierschaarschte dwingt
alléén toestemming te geven voor die boeken, waarvan de verschijning gewenscht
geacht moet worden.’ Iemand die ook maar één onvertogen woord over de Duitsers
en het nationaalsocialisme in zijn manuscript had staan, hoefde er niet op te rekenen
dat zijn werk zou worden uitgegeven. Aangeboden manuscripten werden door aan
het departement verbonden rapporteurs op dergelijke onwelvoeglijkheden
doorgevlooid.

1. Geert Lubberhuizen.

2. Bert Bakker.

3. A.A.M. Stols.

4. Jaap Romijn; hij begon in april 1942 de Schildpadreeks.
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5. Karel van Boeschoten, boekhandelaar en uitgever onder de naam Astra Nigra.

6. Fred Batten; hij had met Adriaan Morriën de uitgeverij Het Zwarte Schaap.

7. Het Huis aan de Drie Grachten, waarin sinds 1947 de Boekhandel Postma is gevestigd.

8. Fokke Tamminga, drukker voor de Mansarde Pers

Dieuwertje
Lisette Lewin schat het aantal clandestiene uitgeverijen en reeksen, die in deze jaren
werden opgezet, op negentig. Zij brachten samen meer dan duizend titels uit in
oplagen die varieerden van één tot vele duizenden. Waarschijnlijk is er geen bezet
land geweest, waar zulke grote hoeveelheden papier achterover zijn gedrukt als in
Nederland, want naast alle clandestiene uitgaven werden er tijdens de bezetting ook
bijna twaalfhonderd illegale kranten en krantjes in vaak aanzienlijke aantallen van
duizend stuks en meer gedrukt.
Naast herdrukken en vertalingen van verboden buitenlandse schrijvers verschenen
er op clandestiene wijze herdrukken en oorspronkelijk werk van Nederlandse auteurs.
Romans, verhalen, gedichten, essays, maar ook kinder- en moppenboekjes. Even
gevarieerd als de bibliografie van Dirk de Jong is het beeld, dat Lisette Lewin schetst
van de uitgeverijen en allen, die daarmee te maken hadden. Dominee Henkels van
De Blauwe Schuit begon zijn tijdelijke uitgeversloopbaan met de opmerking dat ‘wij
in deze tijd onze vrienden eens moed moeten inspreken met een uitgaafje’.
Boekhandelaar Chris Leeflang in Utrecht startte op even simpele wijze met het
uitbrengen van clandestien werk. Hij stuurde zijn vrienden en kennissen in 1943 bij
wijze van kerst- en nieuwjaarswens een door C.A.B. Bantzinger geïllustreerd gedicht
van Gabriël Smit. Dat leidde tot meer clandestiene uitgaven, zoals het zeer populaire

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

gedicht Dieuwertje Diekema van Kees Stip, een parodie op J.W.F. Werumeus Bunings
Mâria Lécina. Twee plaatsgenoten van Leeflang, de studenten Geert Lubberhuizen
en Charles van Blommestein, dachten eigenlijk nog niet aan een echte uitgeverij,
toen zij de beroemde rijmprent De achttien doden van Jan Campert, geïllustreerd
door Fedde Weidema, lieten drukken. De uitgave werd echter een groot succes en
inspireerde tot meer illegale en clandestiene uitgaven. Het werden er niet minder dan
vierenzestig, het
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hoogste aantal dat in de clandestiene uitgeverij bereikt werd. Een zeer eervolle plaats
nam ook A.A.M. Stols, voor de oorlog al actief als uitgever, met tweeënzestig titels
in. Zijn beweegreden om zwarte boeken te gaan publiceren was eenvoudig de wens
om zonder dwang mooi werk te kunnen blijven produceren. Weer een heel ander
verhaal, een van de meest curieuze uit het boek, is dat van vier joodse vervolgden
die vooral kinderboeken uitgaven. Het groepje betond uit de boekverkoopster Bea
Biet, haar man, de uitgever Wim Polak, de kunstschilder Leo Schatz en de fotograaf
Sem Presser. Ook in dit geval was het begin van min of meer toevallige aard. Presser
had op de verjaardag van het dochtertje van de familie, waarbij hij was ondergedoken,
foto's gemaakt. Die foto's en de wens wat geld bij te verdienen leidden tot het ontstaan
van het boekje Ankie is jarig. Een ander boekje met kinderversjes, Dokter
Langpootmug, bleek achteraf de Sicherheitsdienst voor raadsels te hebben gesteld.
Op een illegale ontvangstlijst kwam een financiële bijdrage van ‘Dr. L.’ voor. Tot
de bevrijding heeft de SD er zich het hoofd over gebroken wie die dokter wel was.
De boekjes werden in voor die tijd en omstandigheden uitzonderlijk hoge aantallen
gedrukt. Het ging om oplagen van vijfentwintighonderd tot veertigduizend
exemplaren. Lisette Lewin vertelt niet alleen dát verhaal, maar beschrijft ook het
moedige verzetswerk van de Polaks en Schatz, die zich onder andere met
onderduikershulp, vervalsingen en het Haagse illegale Parool bezighielden. Dat
relaas benadrukt eens te meer het feit, dat het bij de clandestiene uitgeverij lang niet
altijd om literaire egotripperij of manische bibliofilie ging.

Liber amicorum
Bij gebrek aan uitgeefmogelijkheden begonnen sommige, vooral jonge schrijvers
ook zelf maar met het publiceren van hun werk. Zo ontstonden er clandestiene literaire
tijdschriften als Zaans Groen en Parade der Profeten, waaraan schrijvers en dichters
als W.F. Hermans, Ad den Besten, Paul Rodenko, Hans Warren en Jan Vermeulen
meewerkten. Sommige anderen kwamen terecht bij de Bayard pers van de
Amsterdamse uitgever en bibliotheekhouder George Kroonder. De Kultuurkamer
had zijn uitgeverijtje blijkbaar over het hoofd gezien, want hij werd nooit voor het
lidmaatschap benaderd. Enkele nieuwsgierige auteurs kwamen naar hem toe om te
zien of er bij deze onbekende uitgeverij misschien nog publikatiemogelijkheden
waren. Dat contact resulteerde in clandestiene uitgaven van onder anderen Gerrit
Achterberg, Gerard den Brabander en de Groningers Koos Schuur, Ab Visser en A.
Marja, die overigens zelf betrokken raakte bij het clandestiene uitgeven. Hij was
medeoprichter van In Agris Occupatis.
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Omslagen van Dokter Langpootmug en Ankie is jarig, geschreven door Bea Biet met foto's van
Sem Presser en door haar, Wim Polak en Leo Schatz in grote oplagen uitgegeven.

Niet alles wat werd gedrukt bezat letterkundige waarde. Er verscheen in de
clandestiene pers eigenlijk maar weinig wat ook later nog aansprak. De novelle
WA-man van Theun de Vries vormt een uitzondering. Ook de uitgaven van de Haagse
Mansarde Pers waren literair de moeite waard. Bij deze uitgeverij werd veel
oorspronkelijk werk gepubliceerd van bij voorbeeld Bertus Aafjes, Gerrit Achterberg
en Ed. Hoornik. De Mansarde Pers dankte haar naam aan de zolderkamer, waar
uitgever Bert Bakker, drukker Fokke Tamminga en tekenaar Cees Bantzinger op een
zomerse avond in 1943 tot oprichting besloten. Die plek werd een belangrijk
ontmoetingscentrum voor de clandestiene literatuur. Tot de bezoekers behoorden
Jacques Bloem, Den Brabander, Jacques Gans, Achterberg, Hoornik, Willem Nagel
en Jan Vermeulen. Zij moesten allemaal een bijdrage leveren aan het gastenboek,
het Liber amicorum, dat misschien wel het meest bijzondere document is van het
clandestiene literaire leven in de jaren 1940-1945. Lewin schrijft dat uit het album
blijkt, dat er ‘in de oorlog twee verlangens leefden in het gemoed der dichters: naar
de
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vrijheid en naar seks’.

1. C. Visser, drukker van Vrij Nederland en voor De Bayard Pers.

2. Klaas Woudt, uitgever van het tijdschrift Zaans Groen en drukker voor de Vijf Ponden Pers.

3. Chr. Leeflang, gaf onder verschillende namen clandestien uit.

4. Wim Polak, gaf in de oorlog met zijn vrouw Bea en Leo Schatz anoniem uit, na de oorlog als
uitgeverij De Telg.

5. George Kroonder, uitgever van De Bayard Pers.

6. Cees Bantzinger; hij had met Bert Bakker en Fokke Tamminga De Mansarde Pers.
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7. Jan Vermeulen, uitgever van de Molenpers.

8. Leo Schatz.

9. Charles van Blommestein; begon met Geert Lubberhuizen De Bezige Bij

Terecht besteedt zij ook aandacht aan de drukkers. Die liepen bij dit werk het
grootste risico, want bij een onverwachte controle was het onmogelijk het letterlijk
loodzware zetsel weg te werken of de stapels boeken te laten verdwijnen. De meeste
van hen waren ook actief in het verzet, zoals Dick van Veen en C. Visser. De laatste
drukte naast belletrie ook Vrij Nederland en Het Parool. Van Veen was bij vele
andere dingen ook medeoprichter van het enige illegale, humoristische tijdschrift uit
de oorlogstijd Metro, waar rechtzinnige verzetsmensen als Henk van Randwijk niets
van moesten hebben. In Vrij Nederland werd het blad omschreven als ‘een teken van
verwildering’.
Het clandestiene boek 1940-1945 staat vol van dit soort anekdotische notities, die
samen een uitstekend beeld geven van de ondergedoken letterkunde in die jaren. Ze
zijn door Lisette Lewin met veel gevoel voor sfeer opgeschreven. Slechts hier en
daar is haar pen wat te ver doorgeschoten, bij voorbeeld in de constatering dat Erich
Wichman ‘de leukste fascist was die we ooit hebben gekend’. Aan de nauwkeurige
optekening van feiten ontbreekt het soms. Brinkman's cumulatieve catalogus van
boeken had in veel van deze gevallen uitkomst kunnen bieden. Daaruit blijkt bij
voorbeeld dat enkele verboden schrijvers, zoals Du Perron, toch gedrukt werden en
legaal verkrijgbaar waren. Voor een deel kwamen die uitgaven uit België, waar wat
meer mogelijk was dan in Nederland. Maar echt essentieel zijn de tekortkomingen
niet, zelfs niet de vervelende fout betreffende Fedde Weidema, die niet dood maar
springlevend is. Dat er nu door haar veertig in plaats van eenenveertig van de
betrokkenen zijn geïnterviewd maakt principieel weinig verschil uit. Waar het in dit
boek uiteindelijk om ging, was het aantonen van een ‘kunst die ondanks zichzelf
bestaat’. Daarin is Lisette Lewin goed geslaagd.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

14

De potentie van het sudderen
Het Insel-boek der luiheid
Doeschka Meijsing
Nog nooit heb ik zo weinig zeggenschap over mijn daden gehad als bij het lezen van
Das Insel-Buch der Faulheit. Ja, het was dwangmatig. In welke omgeving ik me ook
bevond - als ik het boek alleen nog maar in mijn hand hield, zocht ik al gehaast naar
een plaats om languit te liggen. Terwijl dat helemaal niet zo mijn gewoonte is bij het
lezen van boeken. Gelukkig schrijven de samenstellers van deze bloemlezing over
de luiheid in hun nawoord (dat ik zittend las; wat is er toch aan de hand?) dat het de
bedoeling van hun bloemlezing is om liggend gelezen te worden. Dat hadden ze dan
beter in een voorwoord kunnen zeggen, dan was er geen reden geweest tot
ongerustheid.
Bovenstaande lijkt voor de hand te liggen, luiheid en horizontale lichaamstoestand
vormen een symbiose, maar zo eenvoudig is het niet. Als het dat wel was, zou er
geen enkele bespreking van deze bloemlezing uit de wereldliteratuur verschijnen,
bij voorbeeld. De luiheid is, dat is me na lezing wel duidelijk geworden, ingewikkelder
dan je denkt. Er moeten dus een paar dingen over de luiheid gezegd worden.
Ten eerste is men ertegen. Wie die men zijn weet ik ook niet, maar het naslaan
van een Duits en een Nederlands spreekwoordenboek leverde een hele reeks dreigende
variaties op ‘Ledigheid is des duivels oorkussen’ op. En wie herinnert zich niet uit
zijn jeugd een van die steevaste variaties, als je de alleszins rechtvaardige
geruststelling uitsprak: ‘Dat doe ik straks wel...’. Het vreemde is nu dat tweeënvijftig
van de vierenvijftig schrijvers in Das Insel-Buch der Faulheit, van Francois Villon
tot Vincent van Gogh, van Gotthold Ephraim Lessing tot Italo Calvino, plus de
samenstellers, ervóór zijn. Over Dante ben ik niet zeker, die laat zijn luie Belacqua
in het vagevuur belanden, weliswaar niet in de hel, maar toch. En Ernst Bloch is zo
genuanceerd over de luiheid, dat hij ernstig met het probleem worstelt.
Worstelen en lui zijn, dat gaat niet samen.
De rest zingt, kwinkeleert en coloratureert de lof van de luiheid. Hermann Hesse
bij voorbeeld doet er heel gewichtig over. Hij vergelijkt onze cultuur met de
oriëntaalse, reden waarom, toen de bloemenkinderen nog in de mode waren, er een
Hesse-Welle was, zo'n tien jaar geleden. In het Oosten, betoogt hij, kun je nog mensen
zien die urenlang zonder iets te doen voor zich uit zitten te staren. En dat is de ware
kunst. Vervolgens geeft hij een beschrijving hoe hij zelf die oosterse houding geleerd
heeft: hij kocht op een dag Sprookjes van 1001 nacht, begon het te lezen en verveelde
zich. Hij lei het boek weg. Toen nam hij het boek toch weer ter hand, ging op de
grond zitten, en ja, het ging al iets beter, beld werd als ik me voorlezen liet.’ Zo, in
die situatie, genoot hij van het boek. Na lezing van deze verbluffende didactiek heb
ik geprobeerd het experiment te herhalen, maar de Sheherazade in mijn omgeving
voelde er weinig voor om mee te werken aan een empirische toetsing.
Dat was de oosterse variant.
Dan is er de economische. Paul Lafargue, Franse socialistenleider en schoonzoon
van Karl Marx roept uit dat ‘alle individuele en sociale ellende voortkomt uit de
hartstocht voor de arbeid’. Ik vind dat een sympathieke uitspraak van een

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

socialistenleider aan het eind van de negentiende eeuw, maar in de mond van Den
Uyl of Wim Kok nu, zou ik het een tikkeltje wrang, of zelfs naïef noemen. Dat komt
omdat economie een zeer schommelende wetenschap is, die maar niet kan beslissen
of ze zich nu op cijfers dan wel op psychologie moet baseren.

The Blues
De romantische luiheid is me liever. In Aus dem Leben eines Taugenichts van Joseph
von Eichendorff trekt Taugenicht, die te lui is om voor de duvel te dansen, de wijde
wereld in. Op zoek naar alles wat Het Goede Leven te bieden moet hebben:
verliefdheid, liefde, niets doen, niet deugen, en in het gras liggen staren naar de
blauwe hemel, zonder dat de mieren in je broekspijpen klimmen of er, waarvandaan
snap je niet, plotseling een hele stapel gemene donkere wolken je duidelijk maken
dat je verdwaald bent. Dit alles lukt Taugenicht, hij is een geluksvogel. Maar niets
kan verhinderen dat zijn vrolijke reis door de landen omgeven is door een waas van
vergeefsheid, die zo moedeloos maakt dat het het beste is maar weer naar huis terug
te keren. (De samenstellers merken naar aanleiding van dit fragment van Eichendorff
op dat het woord blauw, van de blauwe lucht, een eigen leven in het taalgebruik is
gaan spelen: ‘ins Blaue hinein’; ons taalgebied kent ‘een blauwe maandag’, ‘een
blauwtje lopen’; het Engels kent ‘the blues’. Alles wijst erop dat ‘la dolce far niente’
te maken heeft met vrijheid, ongebondenheid, vergeefsheid en treurigheid.)
Een tegenpool van de romantische luiheid is de ironische. Die zich zelf in de staart
bijt. De schrijvers in deze bloemlezing die deze vorm van de kwaal beschrijven,
brengen de lezer tot ongekende hilariteit. 1956 - Ein Plizjahr van Wolfgang
Hildesheimer is er een voorbeeld van. In deze vertelling uit 1962 schrijft Hildesheimer
dat 1956 ongetwijfeld een zeer belangrijk jaar was waarin men Mozarts, Heines,
Rembrandts, Caesars en Freuds sterfdag herdacht, maar dat men één iemand vergeten
is: Gottlieb Theodor Pilz. Vervolgens schrijft Hildesheimer een herdenkingsartikel
over Pilz, een man die in zijn jongelingsjaren een twee jaar durende reis door Italië
maakte, en gelukkig zo verstandig was geen woord of schets daaruit mee te nemen;
die Madame de Staël ontmoette, die hem ongevraagd meedeelde bezig te zijn aan
een boek over Duitsland, waarop Pilz grof vroeg hij kwam al iets meer in de oosterse
sfeer die het boek nodig heeft. ‘Spoedig kwam ik erachter dat het effect van de
oriëntaalse atmosfeer verdub-‘Waarom?’. ‘La Staël had daarover nog niet nagedacht
en bleef het antwoord schuldig.’ Pilz ontmoet alle groten der aarde, ook Schumann
en Mendelssohn ‘aan wie hij zijn theorie dat componisten niet meer dan vier
symfonieën moesten schrijven, met succes voorlegde’. De laatst bekende brief van
Pilz stamt uit 1849, een brief aan George Sand, waarin Pilz' bekende maxime staat:
‘Mehr Worte, weniger Taten!’ Deze verzonnen en luie Pilz is, misschien vanwege
het Marx-, Kafka-, Luther- en Wagnerjaar, mij zeer zeer dierbaar.
En laat ik in deze categorie niet vergeten Lessing te noemen, wiens Lof der luiheid
ooit zo geeuwend door Fischer-Dieskau gezongen werd, dat bij de herinnering daaraan
me nog de tranen van de gaapziekte in de ogen springen:
Faulheit, jetzo will ich dir
Auch ein kleines Loblied bringen. O..wie..sau.. er wird es mir,
Dich..nach Würden..zu besingen!
Doch, ich will mein Bestes thun,
Nach der Arbeit ist gut ruhn.
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Höchstes Gut! wer dich nur hat,
Dessen ungestörtes Lebben Ach!..ich..gähn'..ich..werde matt..
Nun.. so magst du.. mir's vergeben,
Dass ich dich nicht singen kann;
Du verhinderst mich ja dran.

Ik begrijp dat er na al deze voorbeelden mensen zullen zijn die, net als de oude Seneca
over de langslapers in het oude Rome, verontwaardigd uitroepen: ‘Hoe moeten deze
mensen weten hoe ze moeten leven als ze niet eens weten wanneer ze moeten slapen!’
Maar helaas, degenen die achter de oude Seneca staan in dezen behoren tot de
categorie ‘men’ die tegen de luiheid zijn, en Das Insel-Buch der Faulheit laat de
schrijvers aan het woord die vóór zijn. En dat is niet een kwestie van moralisme.

Wozu? Wozu?
De schrijvers van het nawoord doen hun best om tegemoet te komen aan de
Seneca-achtigen door verklaringen aan te dragen als zou bij voorbeeld Oblomov, die
terecht een zeer ruime plaats krijgt in deze bloemlezing, een tegenbeweging
vertegenwoordigen in een Rusland waar de industrie in opmars is. Of als zou de
luiheid het middeleeuwse begrip van het Vita contemplativa in ere willen herstellen.
Of als zou er, met Adorno en Horkheimer in de hand, een soort samenzwering bestaan
sinds de Verlichting, die eropuit is om in ieder geval de creativiteit een veel lagere
plaats op de hiërarchische ladder van waarden toe te bedelen dan de economische
activiteit.
Daarmee zijn we dan beland bij des Pudels Kern. Dat is waar het al die
tweeënvijftig schrijvers
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om gaat: dat de ware creativiteit uit luiheid en ledigheid geboren wordt: wij kunnen
niet onze meesterwerken schrijven als wij niet ruime tijd hebben om te slapen, rond
te hangen, niét te werken, niét te denken, te lummelen, te sudderen. Dat is de
smeekbede die uit al die vrolijke verhalen over de luiheid opstijgt: zet ons niet in de
fabriek, laat ons niet vierentwintig uur worsten vullen, bespaar ons nota's, promoties
en politiek, wij zingen het lied der luiheid, vers twee, opdat we ‘Auf Flügeln des
Gesanges’ kunnen opstijgen. Bewaar ons voor het Boze, het Werk. De waarheid is
dat ik het met deze smeekbede eens ben. Creativiteit komt voort uit sudderen. Ik raad
dan ook iedere schrijver die subsidie wil aanvragen bij de Stichting Fonds voor de
Letteren, aan, om zich niet meer in bochten te wringen door op het aanvraagformulier
allerlei projecten op te voeren waaraan men bezig is, en die geen hond werkelijk
interesseren, maar om eenvoudig dit Insel-Buch der Faulheit mee te sturen. Eventueel
in vertaling, want die ambtenaren in Den Haag denken anders meteen dat het over
de Frankfurter Schule gaat - waarvan ze intuïtief weten dat het te moeilijk voor hen
is.

Great fire in Tooley Street, 1861.

Over die vertaling mag men best een paar jaar doen, mits men een kattebelletje
bijvoegt dat Gontsjarov over Oblomov, zijn klassieke werk over de luiheid, tien jaar
deed. Het blijft de vraag of de ambtenaren dat begrijpen.
Wat er overblijft is één probleem. Dat is het probleem waar Ernst Bloch mee worstelt.
‘Het hier en nu van de mensen,’ schrijft Bloch, ‘zonder iets te doen te hebben, smaakt
ons niet: niet in de laatste plaats omdat het zo voortreffelijk zou kunnen zijn, maar
het niet is.’ Is hier een moralist aan het woord die ons ons plezier in de luiheid tegen
wil maken? Nee, hier zegt iemand iets wat bij enig nadenken een onontkoombare
paradox blijkt, van het soort paradoxen dat vleugellam maakt (zo iets als spierpijn
in alle ledematen). Aan het woord luiheid kleeft, alle oriëntaalse culturen ten spijt,
het woord vergeefsheid, het woord melancholie en verveling. Ik lig hier op mijn rug
in het gras, de hemel is blauw, de beek ruist, en ik denk aan niets. Wozu? Wozu?
Wozu?
In de bloemlezing staat ook deze tragische vorm van luiheid beschreven door
Albert Ehrenstein in zijn gedicht Taedium Vitae:
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Ich will trauern und ich will mich grämen,
Ich will kauern und ich will mich schämen,
Ich will die Rosen nicht mehr riechen,
Ich will mich unters Bett verkriechen,
Ich will krank sein, faulen, abwärts siechen,
Ich will weinen und nicht wieder lachen,
Ich will schlafen und nicht mehr erwachen,
Ich will sterben und begraben werden.

Botho Strauss merkt in zijn Paren, Passanten (niet in de bloemlezing opgenomen)
op dat er grote schrijvers zijn, onder wie Flaubert, die een uiterst lui en weinig
arbeidzaam leven leiden om tot grote meesterwerken te komen. Botho Strauss
vergelijkt deze schrijvers met ganzen, die lange tijd moeten dommelen om in
‘vliegstemming’ te komen. Ganzen zijn edele dieren. Ooit hebben ze ervoor gezorgd
dat het Capitool niet in brand vloog.
Das Insel-Buch der Faulheit Ausgewählt von Joachim Schultz und Gerhard Köpf
Uitgever: Insel Verlag 336 p., f 33,50
Importeur: Nilsson & Lamm
■
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Een kom die men vult en vult
Een vrolijke lezing van Virginia Woolf
Wezenlijke momenten Ongepubliceerde autobiografische geschriften door
Virginia Woolf Tekstverzorging, inleiding en voetnoten: Jeanne Schulkind
Vertaling: Leonoor Broeder Uitgever: De Bezige Bij, 284 p., f34,50
Over Londen door Virginia Woolf Vertaling: Carol Limonard Uitgever:
Tabula, 44 p., f 20,Diny Schouten
‘We spraken over het wezen van het goede tot bij enen!’ Virginia Woolf (née Stephen),
1882-1941, noteerde deze zin - mét het bakvisachtige uitroepteken - in een dagboek
dat ze bijhield in de winter van 1904-05. Het was haar eerste winter in Bloomsbury,
46 Gordon Square, het weinig ‘fashionable’ adres waar de vier kinderen Stephen:
Thoby, Vanessa, Virginia en Adrian, zich zojuist gevestigd hadden na de dood van
Sir Leslie.
Het is niet echt eenvoudig om erachter te komen wie of wat ‘Bloomsbury’ was, en
wanneer het begon. Er is een boekje van Quentin Bell, zoon van Vanessa Stephen
en Clive Bell, waarin beweerd wordt dat er nooit iets als een Bloomsbury-groep
bestaan heeft, en dat wie er andere opinies op na houdt, last heeft van de kif er niet
bij gehoord te hebben, zodat je na lezing ervan nog niet veel wijzer bent geworden.
Maar het is wel duidelijk dat ‘Bloomsbury’, als hooggestemde coterie van kunstenaars
en intellectuelen, begonnen moet zijn op 46 Gordon Square, waar Thoby Stephen
zijn Cambridge-vrienden bijeenbracht: Clive Bell, Leonard Woolf, Duncan Grant,
Roger Fry, Lytton Strachey, Maynard Keynes, Saxon Sydney Turner. Ze vormden
samen een soort Genootschap voor Wederzijdse Bewondering. Ik herinner me een
narrige bespreking van Kees Fens van één van de talloze geschriften over het
inmiddels zeer salonfähig geworden Bloomsbury, waarin hij zich stoort aan dat elkaar
‘briljant’ vinden. Zijn irritatie is na te voelen uit de schets ‘Oud-Bloomsbury’, een
nooit gepubliceerde lezing die Virginia Woolf in 1921 of '22 hield voor de Memoir
Club, een select gezelschap Bloomsburianen, dat regelmatig bijeen kwam ‘om te
dineren, memoires voor te lezen en van elkaars gezelschap te genieten’.
‘Oud-Bloomsbury’ werd samen met vier andere ongepubliceerde autobiografische
geschriften in 1976 door Jeanne Schulkind uitgegeven als Moments of Being. Die
bundel is nu vertaald, en onder de fraaie titel Wezenlijke momenten verschenen bij
de Bezige Bij, in de gedistingeerde serie Leven & Letteren. Minder chic is dat het
register van de Engelse editie ontbreekt.

Ben ik een snob?
Voor de Memoir Club hield Virginia Woolf drie voordrachten, het genoemde
‘Oud-Bloomsbury’, over het Bloomsbury van vóór 1914; ‘22 Hyde Park Gate’, over
de pogingen van haar halfbroer George om zijn beeldschone maar onwillige stiefzusjes
te introduceren in de society, pogingen die jammerlijk mislukten; en ‘Ben ik een
snob?’, dat me door de titel het interessantst leek, maar dat nogal tegenvalt als een
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licht meewarig verhaal over het zielige snobisme van Lady Sibyl Colefax. De toon
van de drie voordrachten is voor het overige heel vrolijk, en bepaald koket, een totaal
andere Virginia dan die men onthoudt uit de twee delen Schrijversdagboek, die een
paar jaar geleden werden uitgegeven door De Arbeiderspers. In het Schrijversdagboek
is ze tobberig, hier is ze sprankelend, ironisch, geestig. Heel innemend is haar
beschrijving, in ‘Oud-Bloomsbury’, van de eerste keer dat al die ‘briljante’ vrienden
van Thoby een bezoek brachten. Ze vond ze tot eigen ontsteltenis helemaal niet
briljant, integendeel, ‘ik dacht dat ik nog nooit zulke onaantrekkelijke jongemannen
had gezien - als jullie mij mijn woorden willen vergeven’. Hun conversatie vond ze
buitengewoon saai: ‘Het was alsof de norm voor wat waardevol genoeg was om te
zeggen zo hoog werd gesteld dat je er beter aan deed de stilte niet te verbreken met
iets wat daaraan niet voldeed.’ Later moet er toch nog een briljant causeur zijn
opgedoken in Bloomsbury-kringen: Desmond McCarthy. Omdat het zijn vrienden
verontrustte dat hij zijn talent verspilde aan journalistiek werk, werd speciaal voor
McCarthy de Memoir Club opgericht. De Club bleef jarenlang bestaan, echter niet
lang genoeg om aan hem het verwachte meesterwerk te ontrukken - dat kwam nooit.

Leonard en Virginia Woolf, 1939

Over deze Desmond vermeldt Quentin Bell, in zijn hooggeprezen biografie van
Virginia, een enigszins voorspelbare anekdote. De Woolfs hadden bij wijze van
experiment buiten medeweten van McCarthy een secretaresse diens woorden laten
opnemen. ‘Hij sprak briljant en Miss Green noteerde elk woord. Er ging maar één
ding mis: het verslag van Desmonds conversatie was volslagen oninteressant.’
Maar dan die van Virginia! De inleidster zegt dat Virginia Woolf in deze
voordrachten schreef zoals ze praatte. Ze moet erg onderhoudend zijn geweest,
vrolijk, en met een prachtige stem. Meer dan in haar ‘echte’ literaire werk is hier een
Virginia aan het woord die mij zeer bevalt, geestig, opmerkzaam, onpretentieus,
zonder het dédain voor het beschrijven van gebeurtenissen waaronder haar romans
zo lijden. Ik blijk mijn slechte smaak in dezen te delen met Maynard Keynes, die
Virginia choqueerde door haar ‘memoire over George’ het beste te vinden dat ze
ooit schreef.
Die memoire is de voordracht ‘22 Hyde Park Gate’, een schitterend stuk, of
fragment, want het breekt vrij plotseling af bij een onheilspellende zin: ‘(...) George
Duckworth (was) niet alleen vader en moeder, broer en zuster voor die arme meisjes
Stephen; hij was ook hun minnaar.’ De feiten over deze halfbroer zijn bij omtrek
wel bekend uit Quentin Bells biografie; Bell verklaart Virginia's frigiditeit uit de
opdringerige betastingen van George. Hoe verschrikkelijk en traumatiserend diens
handtastelijkheden ook geweest mogen zijn, de toon van dit portret van George is
opmerkelijk luchthartig:
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‘Als je hem nauwlettend bekeek viel het je op dat een van zijn oren puntig was en
het andere rond; ook viel op dat hij ondanks de krullen van een God en de oren van
een faun onmiskenbaar de ogen van een varken had. Zo'n vreemde mengelmoes kan
maar
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zelden hebben bestaan. En in de tijd waar ik van spreek waren God, faun en varken
alle drie springlevend, steeds met elkaar in conflict, en in hun strijd zorgden ze voor
de meest verbijsterende uitbarstingen.’

Obsessie
Ook de andere halfbroer, Gerald, blijkt aan haar gezeten te hebben, toen ze heel klein
was. Ze beschrijft die huiveringwekkende ervaring (‘ik herinner me hoe ik hoopte
dat zijn hand niet verder zou gaan’) in ‘Een schets van het verleden’, het langste,
evenmin ooit gepubliceerde autobiografische verhaal uit de bundel. Hoewel het een
verhaal lijkt over haar jeugd, is het toch nog meer een portret van haar ouders, bovenal
van haar moeder, die stierf toen Virginia twaalf was. ‘Tot ik in de veertig was (...)
vormde de persoon van mijn moeder een obsessie voor me.’ Ze schreef die obsessie
van zich af in To the Lighthouse (1927): ‘Ik neem aan dat wat ik voor mijzelf deed
datgene is wat psychoanalytici voor hun patiënten doen. Ik verwoordde een heel lang
en diep gevoelde emotie.’
In ‘Een schets van het verleden’ onderneemt ze hetzelfde, maar op een andere
manier. Ze schreef hem toen ze zestig was, bij vlagen, in de weinige maanden voor
haar zelfgekozen dood, op de toppen van haar kunnen. Het is een prachtige schets,
die ze heel losjes, heel ontspannen schrijft zonder zich veel te bekommeren over het
probleem hoe iemand in woorden te vangen - het probleem waarmee ze gedurende
haar hele schrijverschap zo worstelde. Het resultaat is een zeer gelukkige synthese
van filosofie en literatuur. Het verhaal springt elegant van essay naar literaire
verbeelding, van heden naar verleden. Zo wordt haar opmerkelijk milde rationele,
oordeel over haar vader - tegen wie ze eenzelfde wrok gevoeld moet hebben als die
van James voor Mr. Ramsay in To the Lighthouse - afgewisseld met een
tenenkrommende beschrijven van zijn tirannieke gedrag: Vanessa die roerloos blijft
onder zijn gebrul als de wekelijkse kasboekcontrole een bedrag van meer dan elf
pond verschil liet zien. ‘Een gebrul. Zijn aderen zwollen. Zijn gezicht liep rood aan.
Luidkeels riep hij: “Ik ben geruïneerd.” Vervolgens sloeg hij op zijn borst. Hij werkte
een heel repertoire van gedramatiseerd zelfbeklag, woede en wanhoop af.’ Hoe fraai
‘Een schets van het verleden’ geschreven is, valt des te meer op in vergelijking met
de veel vlakker en conventioneel geschreven ‘Herinneringen’, waarmee Wezenlijke
momenten opent. ‘Herinneringen’ is een veel korter stuk, een geschreven portret van
Vanessa, als een soort schrijfoefening zich zelf opgedragen toen ze vijfentwintig was
en nog geen schrijfster. Het stuk completeert de bundel op een mooie symbolische
manier: als het leven een kom is ‘die men vult en vult en vult’, dan verschuift er
telkens iets in de inhoud. Door de voortgang van de tijd krijgt elke ervaring een iets
gewijzigde betekenis. ‘Herinneringen’ en ‘Een schets van het verleden’ gaan over
dezelfde gebeurtenissen, maar geven er een totaal verschillend beeld van. Een perfecte
demonstratie hoe het verleden sterk wordt beïnvloed door het heden: ‘Wat ik vandaag
schrijf zal ik over een jaar niet zo schrijven,’ staat ergens.
De inleidingen en verantwoordingen van Jeanne Schulkind zijn voortreffelijk; de
Nederlandse vertaling van Leonoor Broeder lijkt me betrouwbaar. Wat kleine
vitterijtjes: ze vertaalt tot twee keer toe ‘Nature’ met ‘Moeder Natuur’. Zeggen wij
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dat echt? En drukken wij ons bloemrijker uit dan de Engelsen? Ik heb ergens eens
zo iets gelezen, maar ik blijf het lelijk vinden: ‘zegeningen die dun gezaaid waren’
voor ‘blessings which were not singular’, bij voorbeeld.
Carol Limonard vertaalde, zeer voorbeeldig, voor uitgeverij Tabula vijf korte
essays van Virginia Woolf: Over Londen. Het zijn sfeervolle, wat nostalgische
opstellen over de Londense haven, Oxford Street, huizen van beroemde mensen, de
kathedralen, het parlementsgebouw. ‘In deze korte stukken zijn alle kenmerken
aanwezig die Virginia Woolf tot zo'n groot schrijfster maken: een glasheldere stijl,
oog voor detail, humor, en een harmonieus samengaan van feitelijke informatie en
poëtische zeggingskracht,’ staat op een van beide fraaie flappen, en dat is zo. Het
mooiste vond ik het stuk over het huis van Carlyle. (‘Neem de Carlyles. Een bezoek
van een uur aan Cheyne Row nummer vijf vertelt ons meer over hen en hun leven
dan alle biografieën te zamen (...) - ze waren niet aangesloten op de waterleiding.’)
De Engelse uitgave (Hogarth Press) kost ongeveer evenveel als de Nederlandse.
Tabula maakte er een niet minder aantrekkelijk boekje van.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

24

Een intellectueel als zijn eigen dissident
De intellectuele autobiografie van de Amerikaanse criticus Irving
Howe
A Margin of Hope An Intellectual Autobiography door Irving Howe
Uitgever: Secker & Warburg, 353 p., f57,20 Importeur: John Pleysier,
Heerde
Aad Nuis
Wat is de invloed van een schrijver? Die vraag is tegenwoordig onder
literatuurgeleerden in de mode, maar het antwoord wordt daar niet eenvoudiger door.
Oplagen tellen helpt niet: er zijn bestsellerauteurs zonder enige invloed, zoals Leni
Saris, en schrijvers met zeer veel invloed wier uitgevers niet uit hun kosten komen,
zoals Ter Braak indertijd. Om invloed te hebben moet een schrijver in de eerste plaats
gelezen worden door mensen die zelf min of meer invloedhebbers zijn of zullen
worden; die lezers moeten er bovendien iets nieuws in ontdekken.
Onderzoekers die de receptie van literair werk bestuderen, proberen de moeilijkheid
op te lossen door te letten op aantal, omvang en inhoud van de recensies en andere
artikelen die eraan worden gewijd. De gezamenlijke besprekers worden als
representatief voor de lezers gezien. Er zit weinig anders op, maar het vertekent wel.
Ik denk daarbij niet zozeer aan de klacht van veel schrijvers dat critici zo ongeveer
hun slechtste lezers zijn - daar hoort een flinke korrel zout bij - maar aan bepaalde
praktische beperkingen waaraan besprekers gebonden zijn en lezers niet. Zo gaan
recensies bijna altijd over boeken, niet over losse artikelen: een essayist of columnist
die zelden of nooit bundelt, kan dus een aanzienlijke invloed uitoefenen die nooit
via recensies opvalt aan de receptie-onderzoeker.
Ook de invloed van buitenlandse schrijvers is moeilijk te meten op deze manier,
omdat ze niet systematisch onderwerp van bespreking zijn. Als ze geen internationale
bestsellers schrijven, dringen ze vaak met vertraging binnen en gaan in bepaalde
lezerskringen van hand tot hand zonder dat iemand erover schrijft. Als iemand er
hier toe komt niet meer zo gloednieuw buitenlands werk schriftelijk te signaleren,
heeft hij bovendien vaak de neiging zich op te werpen als eerste lezer ervan binnen
het Nederlandse taalgebied, wat onze brave onderzoeker op een lichtelijk komisch
dwaalspoor zou kunnen brengen. Zo herinner ik me de geruchtmakende ontdekking
van Jane Austen door Guus Luijters, of - minder gek maar toch - die van Edna St
Vincent Millay door Herman de Coninck.
Hoeveel Nederlandse lezers zouden wel eens van de Amerikaanse essayist Irving
Howe hebben gehoord, of zelfs iets van hem hebben gelezen? Geen grote menigte,
maar ik vermoed toch heel wat literaire critici, politieke commentaarschrijvers en
belezen sociaal-democraten, naast een aantal mensen dat sterk in recente joodse
cultuurgeschiedenis is geïnteresseerd. Als dat zo is, heeft Howe hier zeker enige
invloed gehad, al is het grotendeels indirect en anoniem, en al zou ik niet weten of
er ooit in Nederland over hem is geschreven. Zekerheid over mijn vermoeden zou
alleen te krijgen zijn door een enquête onder de genoemde categorieën, maar
aangezien ik geen receptie-onderzoeker ben, gaat me dat wat ver.
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De Hudson
Het is wel aannemelijk te maken op een andere manier. De generatie die hier de
eerste twintig jaar na de oorlog begon te lezen, richtte zich vooral op de Verenigde
Staten; Duitsland was als cultureel voorbeeld vrijwel weggevallen, Frankrijk en ook
Engeland waren verbleekt. Onder Amerikaanse schrijvers over literatuur en politiek
werd een centrale plaats ingenomen door de groep essayisten rond bladen als Partisan
Review, Dissent en Commentary, met een late uitloper naar de New York Review of
Books. In dat Newyorkse intellectuele milieu, dat in sommige opzichten meer aan
Europa dan aan de rest van Amerika deed denken, speelde Irving Howe van jongsaf
aan een karakteristieke rol. Het kan haast niet anders of dat moet hier opgevallen
zijn. Inmiddels is Howe drieënzestig en heeft hij zijn autobiografie gepubliceerd, A
Margin of Hope, waarin dat merkwaardige schrijversmilieu niet voor de eerste maal,
maar wel boeiend en verhelderend wordt beschreven.
Het kreeg vorm in de duistere jaren dertig, toen de crisis zowel in Amerika als
Europa alle maatschappelijke zekerheden ondermijnde, voor zover de wereldoorlog
die overeind had gelaten. In Europa leidde dat tot de opkomst van totalitaire
bewegingen van rechts en van links, waartussen de verzwakte parlementaire
democratie leek te zullen worden doodgedrukt. In Amerika daarentegen werd de
radicale vernieuwingsdrang opgezogen in de sociaal-liberale hervormingsbeweging
van Roosevelts New Deal. Een afwijkend beeld toonden echter de grote steden van
Amerika, in het bijzonder New York, meer in het bijzonder de overwegend joodse
arbeidersbuurten van Brooklyn en de Bronx.
De werkloze jongeren die daar opgroeiden en waar Howe er een van was, kinderen
van immigranten uit Oost-Europa, leefden in een kleine wereld waarin de Russische
revolutie dichterbij leek dan het Amerika van de gojim dat zich achter de Hudson
uitstrekte. Iedereen was er socialist of communist, en de hooglopende politieke
conflicten die er op straathoeken en in kleine zaaltjes werden uitgevochten, speelden
zich uitsluitend af tussen de ondersoorten van het linkse radicalisme. Alleen als je
je folders een aantal straten verderop ging verspreiden, waar de Ierse immigranten
woonden, kon je slaags raken met de fascistische volgelingen van pater Coughlin.
Howe kwam, als veel van die vurige jonge schriftgeleerden van het socialisme,
op het New York City College terecht, waar de politieke debatten meer tijd in beslag
leken te nemen dan de lessen. In de kantine had je een vaste nis voor de stalinisten
en een andere voor de talrijke groepjes anti-stalinistische radicalen waartoe Howe
zelf behoorde, eerst als gewone socialist, later als trotskist. De strijd tussen die twee
nissen leek beslissend voor de toekomst van de wereld; als er al eens een linkse
liberaal langskwam, werd die als een museumstuk beschouwd.
Natuurlijk was dat een vertekening van de werkelijkheid. Howe schrijft zelf dat
er misschien vierhonderd stalinisten en vijftig anti-stalinisten waren, op een totaal
aantal leerlingen van twintigduizend. Nu zeggen die cijfers niet zoveel: het percentage
fel in politiek geïnteresseerden van een studentenbevolking is altijd klein, zelfs in
roerige perioden, maar kan van doorslaggevende betekenis zijn. Belangrijker was
dat de arbeidersbevolking waaruit deze linkse studenten voortkwamen inmiddels
door de zegeningen van de New Deal bij het socialisme werd weggetrokken, zodat
ze aanvoerders werden zonder leger.
Sommigen volgden de arbeiders en werden vakbondsleider, anderen verlieten de
politiek, weer anderen traden toe tot het gilde der intellectuelen, een woord dat in
die Newyorkse context een nieuwe betekenisnuance zou krijgen. Howe behoorde tot
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de laatsten. Hij had het geluk dat hij in de oorlog als soldaat terechtkwam in Alaska.
Bijna letterlijk in de ijskast dus. Hij kreeg er de kans zijn algemene ontwikkeling,
die bij alle agitatie enigszins in de verdrukking was gekomen, bij te spijkeren door
het ongericht lezen van veel boeken op allerlei gebied. Terug in New York werd hij,
naast zijn werk voor het trotskistische partijblaadje dat hij nog enige tijd volhield,
free-lance recensent voor bladen als Partisan Review en - een beetje een zondeval
maar er moest brood op de plank komen - Time Magazine. In het begin van de jaren
vijftig stichtte hij zijn eigen tijdschrift, Dissent. In die tijd had hij ook zoveel naam
gemaakt als literair criticus dat hij ook zonder indrukwekkende papieren docent werd
aan verschillende universiteiten, waar hij zich overigens ongemakkelijker voelde
naarmate ze verder bij New York vandaan lagen.

Kudde
Zo was hij lid geworden van het gezelschap dat door een ander lid, de kunstcriticus
Harold Rosenberg, de ‘kudde van onafhankelijke geesten’ is genoemd. Cosmopolitisch
van instelling en vol intense aandacht voor de centrale vragen in de politiek en de
cultuur, maar ook verschanst aan de goede kant van de Hudson, afgesloten van de
politieke en maatschappelijke machtscentra, draaiden de Newyorkse intellectuelen
om elkaar heen in even verheven als venijnige discussies, uiteraard met bijbehorend
roddelcircuit. Beroemde schrijvers als Bellow, Mailer of Mary McCarthy hebben
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er in meerdere of mindere mate deel van uitgemaakt, maar een essayist als Howe,
met zijn tamelijk ruwhouten stijl van polemiseren, was er kenmerkender voor. Dat
hij zo standvastig is gebleven in zijn opvattingen is overigens niet zo typisch; de
opmerking van Rosenberg had juist betrekking op het gemak waarmee de ‘kudde’
in de jaren vijftig van links naar rechts dromde, en weer even terug naar links in de
jaren zestig.

Irving Howe, tekening van David Levine

De vormende gebeurtenis voor Howes politieke visie was het verraad van de
socialistische revolutie door het stalinisme. Dat was van het begin af aan de meest
vertrouwde vijand, wiens streken hij van nabij had leren kennen, beter dan de brave
liberalen die er telkens weer intrapten. Kapitalisme en fascisme waren meer iets van
achter de Hudson. Van het nazisme had hij zo weinig begrepen dat hij met zijn groepje
trotskisten aanvankelijk in theorie neutraal stond tegenover de partijen in de Tweede
Wereldoorlog. Na die oorlog evolueerde hij van trotskist tot democratisch socialist,
overtuigd van het fundamentele belang van politieke vrijheden, ook in de Derde
Wereld: ‘Met vrijheid kun je vechten voor meer gelijkheid; gelijkheid zonder vrijheid
is een nieuwe vorm van slavernij.’
Dat Howe het daarbij hield, klinkt in Nederlandse oren gewoner dan het in New
York was. In het Koude-Oorlogsklimaat van de jaren vijftig sloegen veel ex-radicalen
om naar extreem rechtse of gezapig behoudende standpunten. Howe bleef op twee
fronten van zich afbijten. In weerwil van zijn diepgewortelde afkeer van communisten
en hun meelopers nam hij krachtig - en gezien zijn politiek verleden ook moedig stelling tegen de hetze van senator McCarthy. Tien jaar later, toen iedereen om hem
heen uit afkeer van de Amerikaanse inmenging in Vietnam een veel te rooskleurig
beeld ging ophangen van de Vietcong, deelde hij die afkeer, maar niet het rooskleurige
beeld. In die tijd, toen iedereen weer links werd, hield Howe een scherp oog voor de
autoritaire kanten van de nieuwe studentenbeweging, tegen hun goedpraten van de
Sovjetunie, de verheerlijking van Cuba, de verguizing van de parlementaire
democratie. Hij wond zich zo op over de nieuwe opbloei van het oude gevaar dat hij
het er zelfs door aan de stok kreeg met oude vrienden die in grote lijnen net zo dachten
als hij, maar die wat hoopvoller en vaderlijker reageerden, zoals Rahv en Hook.
Als literair criticus volgde Howe de voetsporen van Edmund Wilson en George
Orwell, met hun aandacht voor de sociale relevantie van literatuur en hun wantrouwen
tegen starre methoden. Het bracht hem in conflict met het New Criticism, een
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beweging die duidelijk van de verkeerde kant van de Hudson kwam, met haar
‘autonomie’ literatuuropvatting. Overigens schrijft hij met sympathie over de New
Critics, met wie hij de afkeer van het filisterdom gemeen had, en die trouwens in
hun praktijk vaak beter waren dan hun steriele leer. Zijn literaire voorkeur ging
aanvankelijk vooral uit naar de groten van het modernisme: Proust, Joyce, Eliot. Dat
was zo bij vrijwel iedereen in zijn kring, waarin avantgardisme in de politiek en in
de literatuur samengingen. Pas heel langzamerhand werd duidelijk dat de reactionaire
kanten van modernisten als Eliot geen toevalligheid waren. Howe komt tot het op
zich zelf vruchtbaar inzicht dat politiek radicalisme en literair modernisme bewegingen
zijn die elkaar vanuit verschillende richtingen hebben ontmoet en ook in verschillende
richtingen verdergaan. Het is duidelijk dat Howe zelf veel meer politiek radicaal dan
literair modernist is.

Schrijverstrots
De toekenning van een poëzieprijs aan de landverrader en antisemiet Ezra Pound in
1949 veroorzaakte een typisch Newyorkse papieren oorlog, waarin de groeiende
kloof tussen linkse politiek en ‘autonoom’ modernisme zichtbaar werd. Dat Howe
daarin partij koos tegen Pound, had echter waarschijnlijk meer te maken met een
derde element in Howes intellectuele ontwikkeling, naast de politiek en de literatuur:
de verwerking van zijn joodse afkomst. Voor hem en zijn joodse socialistische
vrienden had het joodse het verleden, het socialisme de toekomst vertegenwoordigd.
Daaruit moet de opvallende vooroorlogse ongevoeligheid voortgekomen zijn voor
de monsterlijke jodenhaat die in het nazisme tot uiting kwam. In elk geval kwam het
bericht over de kampen in 1945 voor hem en zijn geestverwanten als een volstrekt
onverwachte klap. Het was het begin van een moeizame weg terug. De
scheldkannonades die Hannah Arendt nog in 1963 ten deel vielen, ook van Howe,
toen zij in haar Eichmannboek de rol van de Joodse Raden in bezet Europa aan de
orde had gesteld, waren een negatieve uiting van de emoties die daarmee gepaard
gingen. Positiever was Howes bemoeiing met de Jiddische literatuur, die onder andere
maakte dat hij de hand had in de ontdekking van Isaac Bashevis Singer door Amerika.
World of our Fathers, dat in 1977 verscheen, werd de enige bestseller in Howes
omvangrijke werk.
A Margin of Hope is volgens de ondertitel een ‘intellectual autobiography’; de
nadruk ligt dus meer op denken dan op leven. Het geeft Howe de gelegenheid zich
niet te veel aan te trekken van de chronologie, en de meeste aandacht te geven aan
de vormende periode tussen vijftien en vijfendertig. Zijn terughoudendheid over
persoonlijke zaken weerhoudt hem niet van scherpe portretjes van vriend en vijand;
zo nu en dan geeft hij ook een glimp van inzicht in zijn diepere gevoelens. De
grondtoon van deze terugblik is er een van bescheiden trots. De bescheidenheid blijkt
bij voorbeeld uit de manier waarop hij zich zelf beschrijft in een bijrol in een scène
tussen John Berryman, Delmore Schwarz en Saul Bellow, die de geïnteresseerde
lezer zal herkennen uit Humboldt's Gift. Howe ziet zich zelf door hun ogen als een
wel erg normale ploeteraar met een klein talent. Zijn schrijverstrots breekt fraai door
in een heel andere scène, als hij in de jaren zestig, neerslachtig door een stevige
mid-life crisis, verdwaald is geraakt op een Californische campus. Elke dag als hij
tussen de middag met zijn vrouw gaat eten, wordt hij gevolgd door een troepje linkse
studenten dat de gerenommeerde Oude Zak hatelijke leuzen achterna schreeuwt. Dag
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na dag laat hij het over zich heen komen, tot hij zich een keer omdraait en de
aanvoerder, een jongen Cohen, toesnauwt: ‘Weet je wat er van jou terechtkomt? Jij
wordt tandarts!’
■

Hare-hunting ends
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Het gezang mag nooit verstommen
Botho Strauss en de geest van Adorno
Paren, passanten door Botho Strauss Vertaling: Gerda Meijerink Uitgever:
De Arbeiderspers, Privé-Domein 183 p., f36,50
Cyrille Offermans
Botho Strauss hoeft in ons land niet meer geïntroduceerd te worden. Zijn toneelwerk
(Die Hypochonder, Trilogie des Wiedersehens, Kalldewey) is hier gespeeld en met
de recente vertaling van Paare, Passanten (1981) is ook al zijn proza vertaald. Die
belangstelling is verdiend, Strauss (geboren in 1944) behoort tot de interessantste
Duitstalige auteurs van dit moment.
Wat Strauss van veel generatiegenoten onderscheidt is zijn durf om zo diep in
individuele levensgeschiedenissen te wroeten dat hun vervlechting met algemene
maatschappelijke en culturele ontwikkelingen zichtbaar wordt, al waren er vooral
naar aanleiding van de roman Rumor (1980) ook critici die vonden dat hij zich in
die grote problemen had verslikt; Strauss zou niet weten waarover hij praatte. Paren,
passanten kan die critici misschien op andere gedachten brengen. In dit boek is de
centrifugale druk van de onopzettelijke waarneming en de rusteloze reflectie geslaagd.
Tussen de vele naamloze figuren die in dit boek heel even hun gezicht laten zien,
duiken nu ook veelvuldig de namen op van de schrijvers aan wie Strauss
waarschijnlijk de moed te danken heeft om voor zijn vierde boek (het toneelwerk
niet meegerekend) het betrekkelijk veilige kader van de individuele levensgeschiedenis
los te laten.

‘Alabama’ sailed from the Mersey, 1862.

Toch is Paren, passanten allerminst een chaotisch boek. Strauss heeft zijn
fragmenten thematisch gerangschikt onder trefwoorden als ‘paren’, ‘verkeersstroom’,
‘klad’ en ‘de actualiteiten-freak’. Bovendien zijn er tussen de verschillende
tekstblokken voldoende verbindingslijnen om het boek de nodige samenhang te
geven.
Zo bestaat het eerste hoofdstuk uit compact geschreven momentopnamen van
paren of mensen die dat ooit zijn geweest, vaak op kritische ogenblikken in hun
leven. Steeds haat het om op en top eigentijdse types: een echtpaar op leeftijd dat
naar een IJslands hotel gaat om daar zelfmoord te plegen, exact getimed en zonder
rompslomp voor kinderen en kleinkinderen; een aanstaande moeder in een praatgroep
met voorkeur voor permanente discussie (‘om beschermd te zijn tegen geluk, ongeluk
en andere ongerijmdheden’); de ex-echtgenote van de schrijver die zo in alle rust
blijkt te kunnen praten over ‘wat destijds slechts in paniek en schrik kon worden
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gezegd’ dat het de schrijver beschaamt; een laborante die een vermoedelijk pijnlijk
gevoeld tekort aan lustbeleving compenseert door eindeloos over seks te kwetteren,
zich zelf prijst ze aan als het vlotste stuk van het hele röntgenologische laboratorium;
een zelfmoordenares die van haar zoveelste poging een publieke attractie maakt. 's
Avonds verschijnt deze ‘koningin van de hoogste nood’ op de tv, temidden van
andere op het laatste nippertje geredden, en vertelt over haar daad als gold het een
routinehandeling.

Dodelijke vervlakking
Het is maar een greep, maar die geeft vermoedelijk al voldoende aan wat Paren,
passanten zijn samenhang geeft: steeds gaat het om mensen die het lukt ‘om hun
existentie (om een woord van Thomas Bernhard te gebruiken) zo te leven dat het een
perfecte afleiding van hun existentie vormt’. En aan zulke afleidingssystemen is er
tegenwoordig geen gebrek: de jaren zeventig hebben op dit gebied een ware wildgroei
te zien gegeven. De actuele praat- en zelfhulpcultuur heeft getoond dat er aan de op
zich zelf toe te juichen loskoppeling van traditionele, autoritaire en onrechtvaardige
normen een gevaarlijke keerzijde zit, het gevaar namelijk dat men de plotseling
verworven ‘vrijheid’ niet aankan en zelf, vrijwillig, als verstandige mensen onder
elkaar, allerlei domeinen van het leven gaat reglementeren die zo'n reglementering
helemaal niet verdragen. Angstaanjagend is de gretigheid waarmee veel mensen
liefst alle vertrouwelijke en intieme omgangsvormen institutionaliseren, dus aan
regels binden. Alles dient vooraf bediscussieerd en achteraf geëvalueerd, liefst onder
supervisie van een gediplomeerd therapeut. Niets durft men meer op het spel te zetten,
geen sprong in het ongewisse wordt er meer gewaagd: tegen die dodelijke vervlakking
is Paren, passanten allereerst gericht.

Botho Strauss

Symptomatisch voor Strauss' stellingname is zijn kritiek op het soort vrijblijvende
seksuele contacten tussen mensen die elkaar amper kennen, dus geen
gemeenschappelijk verleden hebben en wat ze elkaar tegelijk zelfbewust en nonchalant
vertellen een fractie later alweer vergeten zijn. ‘Hier is meer dan van liefde sprake
van een liberaal-democratisch instituut, vrij van angst en het tegendeel van chaotisch,
de liefde ondergeschikt aan de verstandige keuze, getemd en opgedragen aan de
vrijheid.’ Liefst heeft men het in deze zakelijk-promiscuë wereld dan ook over
partners en relaties, alsof het om handelscontacten gaat. Het onberekenbare en riskante
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domein van de seksualiteit is door georganiseerde partnerruil en relatietherapie
geneutraliseerd en
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berekenbaar gemaakt, maar ook ontdaan van elke spanning en emotie. ‘Het is mogelijk
dat de heerschappij van de onbegrensde mogelijkheden, de totale behoeftebevrediging,
de consumptie, op den duur iets zullen veranderen en alle banden los en zwak maken.
Zoals hij die niet over een eigen geschiedenis beschikt zich gelukkig voelt bij de kille
etalering van vervlogen tijden, bij de tableaux van Pruisen, Staufers, Pharaograven,
zo zal dan degeen die niet over liefde beschikt zich nergens méér door laten opwinden
dan door de museumstukken van de liefde. Maar al te graag zou hij eens willen
ondervinden hoe zo'n zogenaamd erotisch avontuur nou werkelijk was, of hoe dat
zat met zo'n hartstocht die pas door een breuk met regels, moraal en allerlei
weerstanden tot volle bloei was gekomen.’

Bevrijde seksualiteit
Het nieuwe type bevrijde seksualiteit is onvrijer dan ooit tevoren: het wordt volledig
gedomineerd door het principe van de ruil, van de kortstondige overeenkomst van
vraag en aanbod. Het systeem lijkt onontkoombaar. Zelfs degenen die er schijnbaar
het radicaalst tegen opponeren zijn er volgens Strauss de gevangenen, ja zelfs de
pleitbezorgers van.
Zijn kritiek op de demonstrerende krakers in Paren, passanten is nog scherper
dan die op een groep jonge activisten in Rumor. Daar noemde hij die activisten
weliswaar de heimelijk geestverwanten van juist die macht, die staatsmachine die
ze wilden vernietigen, maar zag hij ondanks alle emotieloze perfectie van hun daden
nog een laatste rest niet-geïntegreerd verzet, een rest oorspronkelijke hartstocht. In
Paren, passanten is ook die minimale sympathie verdwenen. ‘Voor de buitenstaanders
spelen agitatie, belangen, hoge waarden een rol - voor de actievoerders is het politieke
alleen maar een goedkoop nest. Ik verafschuw daarom hun lichtzinnige moed tegen
de politie; wat heeft die helemaal te betekenen als iemand geen gram gevoel meer
voor zichzelf heeft en zelfs het pak rammel dat hij oploopt lijdzaam als een fakir van
de solidariteit ondergaat.’ Daadwerkelijk verzet ziet Strauss nagenoeg alleen nog
bij sommige kunstenaars, bij mensen in elk geval die ‘niet met hun jeugd ook de
moed verliezen, maar die naarmate ze ouder worden des te radicaler en
onverbiddelijker voor hun zaak opkomen. Van hen zou menig politiek radicaal figuur
kunnen leren hoe je je beschermt tegen orthodoxie en teren bankstellen.’
Niet pas bij dit fragment, zo ongeveer halverwege het boek, drong zich bij mij de
vergelijking met Adorno op, al na een paar bladzijden was dat het geval: Strauss'
kritiek op het soort ‘relaties’ die de mensen tegenwoordig aangaan, komt bij Adorno
in vele varianten voor. Ook verderop in het boek waren er herhaaldelijk momenten
dat ik de neiging kreeg in het werk van Adorno naar vergelijkbare passages, naar
‘voorbeelden’ te gaan snuffelen. Zo heeft Strauss het over het samenvallen van
‘feitelijke realiteit en paranoid waansysteem’ in verband met de atoombewapening;
over de ‘irrealiteit van de mediacivilisatie’ waaraan we een ‘wereldomspannende
stroom van het vergeten’ te danken hebben; over het ‘slechte geheel’ dat nooit is
weg te denken maar dat ook niet gedacht kan worden; over de
‘modernesamenlevingsfreak’ die alles, ook het historische en het esthetische, meet
aan zijn eigen ‘inflatoir-gedemocratiseerde en vormeloze beeld van de maatschappij’;
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over de niettemin bestaande noodzaak van het zich herinneren, van de ‘verwerking
van het verleden’; over de bazige eis om je bovenal altijd helder en eenduidig uit te
drukken, alsof bij voorbeeld de codes van het onbewuste dat toestaan zonder ze te
vervalsen. Dit en nog veel meer deed me inhoudelijk en qua toon zozeer aan Adorno
denken dat het me in het geheel niet verbaasde toen ik in het hoofdstuk ‘Klad’ op
deze zin stuitte: ‘Een gevoel van Heimat (die me toch geen vaste basis bood) komt
in me op nu ik weer eens in de “Minima Moralia” lees. Hoe nauwgezet en rijk er
gedacht is, in mijn tijd! Het is alsof we intussen al generaties verder leven.’ (Minima
Moralia is Adorno's meest aforistische boek, geschreven in de laatste oorlogsjaren.)
Over plagiaat wil ik het - om elk misverstand te vermijden - absoluut niet hebben,
daarvoor put Strauss uit te veel andere bronnen (Heidegger, Foucault, Nietzsche,
Benn, Jünger, Sartre, Baudrillard, representanten van een oud of een nieuw
existentialisme, waar Adorno zeer sceptisch tegenover stond), daarvoor zijn trouwens
ook de ver-
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schillen te groot. Het belangrijkste verschil is dat Strauss uit Adorno's kringloop van
de negatieve dialectiek wil breken, dat hij pleit voor een positieve esthetiek en een
nieuwe, positieve moraal.
Wat Strauss zich bij zo'n positieve esthetiek voorstelt, wordt in Paren, passanten
niet zo heel duidelijk, ofschoon hij hier en daar pogingen doet er iets zinnigs over te
zeggen. Zoveel is zeker, dat het hem niet gaat om wat gewoonlijk een positieve
houding wordt genoemd. En al helemaal niet om regels die een kunstenaar in acht
zou moeten nemen. Het positieve schuilt in ‘het scheppende en schenkende principe’
dat zich uit een gezang (‘Pound en Rilke, om ze nog maar eens te noemen’) dat nooit
mag verstommen. Elders citeert Strauss de Franse antropoloog Pierre Claestres, die
het gezang van de Guayaki-Indianen als een oorspronkelijke metapolitieke behoefte
van de mens beschrijft ‘om zich te bevrijden van de onderdrukkingsmechanismen
van de ruilhandelgemeenschap’. En Paren, passanten eindigt met het heldere,
betoverende gezang van een meisje in Venetië, een gezang dat een gat slaat in de
tijd en daardoor de geschiedenis tot leven wekt. In dat gat verschijnt, als in een flits,
de gedaante van een oude man, die de schrijver daar in Venetië, op diezelfde plaats,
in de zomer van 1969 had zien zitten, een man die hij nooit had ontmoet, ‘maar
vereerde als geen andere; daar zat de beroemde filosoof, de kale, ronde schedel, die
ik van foto's kende, de donkere ronde ogen die door het uiterlijke en zichtbare, door
het vorm gegevene minder geboeid schenen te worden dan door het gehoor, door
het verstaan, door het tijd-spel. Hij zat alleen en alleen gelaten aan een cafétafeltje
midden in een woeste stroom van toeristen en ik staarde hem aan en ik was er zeker
van dat alleen hij het kon zijn van wie ik zoveel gedachten in mij had opgenomen.
Niet lang daarna las ik in de krant dat hij op een van die zomerse dagen, misschien
zelfs op dezelfde dag dat ik hem in Venetië zag, in een Zwitsers ziekenhuis was
gestorven.’

Hotelkamer
Die beroemde filosoof lijkt me niemand anders te kunnen zijn dan Adorno. Ik had,
zoals gezegd, de geest van Adorno al door het hele boek zien rondwaren, duidelijker
dan in enig ander literair boek. Als romanpersonage ben ik Adorno, tussen haakjes,
wel al vaker tegengekomen. In Die Eiszeit (1970) van Ernst Herhaus bij voorbeeld;
wat minder spectaculair maar alleen interessant voor ingewijden in Neue Geschichten
(1978) van Alexander Kluge, en vermomd als kater in Cortázars fantastische, hier
helaas nog niet vertaalde Reis om de dag in tachtig werelden (1979). Zo, her en der
opduikend in de boeken van niet direct de minste schrijvers, hoort iemand als Adorno
inderdaad te overleven. Botho Strauss hoort nu dus ook bij die schrijvers.
Slechts op één punt leek Strauss me de plank mis te slaan. Ik meende namelijk te
weten dat Adorno weliswaar in augustus '69 gestorven was, alleen niet in een Zwitsers
ziekenhuis maar op zijn hotelkamer in Visp, een stadje aan de Rhône. Zekerheidshalve
raadpleegde ik de Duitse versie van Paren, passanten nog eens, mogelijk kwam de
vergissing voor rekening van de vertaalster. En inderdaad, in de Duitse versie staat
dat de oude filosoof ‘gestorben war in seinem Hotelzimmer in Sils Maria.’ Hotel
mag dan etymologisch verwant zijn met hospitaal, een ‘Hotelzimmer’ kan voor zover
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ik weet toch alleen een hotelkamer zijn. Maar Sils Maria? Dat klopte in elk geval
niet! En trouwens: waarom heeft Gerda Meijerink, die op wat schoonheidsfoutjes
na toch een zorgvuldige en vloeiende vertaling heeft afgeleverd, Sils Maria helemaal
verdonkeremaand? Wist zij dat Strauss zich vergist had en wilde ze hem onopvallend
corrigeren? Of - nauwelijks voorstelbaar - heeft zij nooit van Sils Maria gehoord en
weet ze niet dat Nietzsche, die in Paren, passanten ook menigmaal om de hoek komt
kijken, daar vanaf 1881 de zomers placht door te brengen? Ik weet het niet. Wat
Strauss betreft hou ik het er maar op dat hij zich heeft laten misleiden door een van
de persoonlijkste geschriften van Adorno, een essayistische groet ‘Aus Sils Maria’,
het Kurort dicht bij de Italiaanse grens waar hij inderdaad vaker logeerde. Of dwaal
ik, en zie ik Adorno, ‘van wie ik zoveel gedachten in mij (heb) opgenomen’, waar
Strauss iemand anders op het oog heeft? In elk geval ben ik afgedwaald van Paren,
passanten, een boek dat niemand zich zou mogen laten ontgaan.
■
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Het verdwenen Montevideo
De jaren vijftig van het Zwitserland van Zuid-Amerika
Het uitstel door Mario Benedetti Vertaling en nawoord: Fleur Bourgonje
Uitgever: Meulenhoff 179 p., f29,50
Maarten Steenmeijer
De ontwikkeling in het werk van Mario Benedetti (Uruguay, 1920) staat in nauw
verband met de tragische veranderingen die de afgelopen decennia in zijn vaderland
hebben plaatsgevonden. De ironische typeringen van de betrekkelijke welvaart, de
sleur, het conservatisme en de kleinzieligheid van de kantoorklerken in Montevideo
in zijn eerste verhalen en romans dateren uit de tijd dat Uruguay nog het Zwitserland
van Zuid-Amerika genoemd kon worden.
Vooral dank zij president Battle y Ordóñez kende het land sinds 1920 een achturige
werkdag, was echtscheiding op verzoek van de vrouw mogelijk, werd de doodstraf
afgeschaft en bestonden er sociale voorzieningen die Europa pas jaren later zou
invoeren. De welvaart was vooral gebaseerd op de export van wol, graan en vlees.
Toen deze in de jaren vijftig afnam, zette het verval in. Met het groeiende verschil
tussen arm en rijk maakte het conformisme plaats voor polarisatie, met als gevolg
een groeiende guerrillabeweging en een leger dat steeds harder optrad. In 1973
maakten de militairen definitief een einde aan de Uruguayaanse democratie. Een
vijfde deel van de bevolking heeft inmiddels het land verlaten, waaronder Benedetti.
Sindsdien gaat zijn werk vooral over ballingschap, martelingen, verzet tegen de
militairen en nostalgie naar zijn vaderland. Hij is, kortom, in de eerste plaats een
geëngageerd schrijver geworden.

Sandwich Islands discovered, 1778.

De zojuist in vertaling verschenen roman Het uitstel dateert van 1960, toen Uruguay
nog midden in het aftakelingsproces zat. Men was zich hier wel degelijk van bewust,
maar te lusteloos om de bakens te verzetten. ‘Gebrek aan passie, dat is het geheim
van deze grote democratische luchtballon waarin ze ons hebben veranderd,’ luidt
een van de weinige politieke uitspraken die in het boek te vinden zijn.
Het uitstel is het dagboek van de negenenveertigjarige boekhouder Martín Santomé.
Hij is dan al meer dan twintig jaar weduwnaar. Aanleiding om aan het dagboek te
beginnen is waarschijnlijk de behoefte om zijn gedachten te ordenen nu zijn leven
binnenkort zo'n belangrijke wending zal nemen: over een jaar gaat hij met pensioen.
Duidelijke plannen heeft hij niet.
De komst van een jonge vrouw op zijn kantoor verandert zijn leven radicaal. Hij
wordt verliefd op haar en stelt voor het eerst sinds lange tijd weer een daad: hij bekent
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haar zijn gevoelens. Het wordt het begin van een romance die zo mooi beschreven
wordt dat een poging tot samenvatting er afbreuk aan zou doen. Door een noodlottige
gebeurtenis komt Martín weer alleen te staan. Zijn verhouding met het meisje blijkt
tragisch genoeg slechts een uitstel te zijn geweest van het nietsdoen dat Martín na
zijn pensionering te wachten staat.
In het beknopte, verhelderende nawoord schrijft de vertaalster dat Martín de
‘personificatie van de Montevideaanse middenklasser uit de jaren vijftig’ is. Zijn
apathie en gemakzucht wijzen hier inderdaad op, maar als hij net zo kleurloos was
als zijn omgeving, dan had hij nooit zo'n intrigerend dagboek kunnen schrijven. Hij
kan genoeg afstand van zich zelf nemen om het volgende aan het papier toe te
vertrouwen: ‘Ikzelf heb op de meest simpele manier mijn sleur gesmeed: door alsmaar
uit te stellen. De wetenschap tot iets beters in staat te zijn heeft me het uitstel (...) in
handen gespeeld. Vandaar dat mijn sleur nooit bepaalde kenmerken heeft gehad
noch precies omschreven kon worden. Altijd is hij voorlopig geweest, altijd heeft hij
een onbestendige koers gevaren, het was altijd maar voor zolang het uitstel duurde,
alleen maar om het dagelijks werk vol te houden gedurende deze
voorbereidingsperiode die ik kennelijk noodzakelijk achtte alvorens me voor eens
en voor altijd in mijn lot te storten. Wat een stommiteit, nietwaar?’ De scherpe wijze
waarop hij zich zelf en zijn omgeving op de korrel neemt maakt Martín boeiender
dan wie dan ook in zijn omgeving. Al is zijn leven vol van gemiste kansen, zijn angst
voor het banale behoedt hem voor middelmatigheid.

Mario Benedetti

Werkelijk banaal is zijn jeugdvriend Vignale, die zich aan hem opdringt met zijn
huiselijke problemen. Dat het gezin heilig voor hem is, weerhoudt hem er niet van
een verhouding met zijn schoonzuster te beginnen. Het zegt veel over de heersende
dubbelzinnige moraal, een mengeling van burgerlijkheid en machismo. Aan het
laatste ontkomt ook Martín niet: als hij hoort dat een van zijn zoons homoseksueel
is, dan lukt het hem niet daar begrip voor te hebben. Hij is er zich pijnlijk bewust
van.
Via Martíns baantje op kantoor en de onduidelijke activiteiten van zijn twee zoons
roept de schrijver een benauwend beeld op van het werkklimaat: de dodende routine,
de baantjesjagerij, de kleinzielige pesterijtjes. Ook de terloopse beschrijving van het
leven op straat en in de cafés geven een veelzeggende indruk van Montevideo. Slechts
één keer kreeg ik het gevoel dat niet Martín, maar de schrijver aan het woord is,
namelijk wanneer hij wel zeer gedetailleerde kritiek levert op de dagbladpers. Zinnen
als ‘De stijl van de syntactische bokkesprongen in de redactionele artikelen van El
Debate’ verstoren even de illusie dat Martín de pen voert. Daarentegen is Martíns
grondige analyse van zijn handschrift heel geloofwaardig: tijdens het routinewerk is
er alle tijd voor dit soort observaties.
Het zal duidelijk zijn dat Het uitstel veel meer is dan een tragische
liefdesgeschiedenis. Het boek brengt op onnadrukkelijke wijze een Montevideo tot
leven dat niet meer bestaat. Een Montevideo dat overigens veel dichter bij ons staat
dan het huidige. Maar dit is niet de reden dat Het uitstel een van de dierbaarste
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Latijnsamerikaanse romans is die de laatste jaren in Nederlandse vertaling zijn
verschenen. Dat is in de eerste plaats te danken aan de scherpzinnige pen van
Benedetti. Het soepele, rijke Nederlands van Fleur Bourgonje (die eerder Ben je bang
voor bloed? van Sergio Ramírez vertaalde) doet alle recht aan het onopgesmukte
Spaans van Benedetti. De Spaanse zinsbouw is op fraaie wijze omgezet in natuurlijk
Nederlands. Juist daarom valt een enkel woord als adolescent en itinerarium uit de
toon. Ze zijn misschien wat al te letterlijk vertaald. Voorts vind ik het jammer dat
de hierboven genoemde Battle y Ordónez en de legendarische tangozanger Gardel
niet in een noot of in het nawoord ter sprake komen. Ze worden een aantal keren als
vanzelfsprekend genoemd in het boek. Voor de Nederlandse lezer zijn het echter
namen die nadere toelichting behoeven.
■
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Humor en literatuur in de thriller
Wodka en overspel doen het goed
The Englishman's Daughter door Peter Evans Uitgever: Random House
238 p., f44,70 Importeur: Van Ditmar
The Papers of Tony Veitch door William McIlvanney Uitgever: Hodder
and Stroughton 253 p., f41,75 Importeur: Van Ditmar
Zwart geld door Bert Hiddema Uitgever: Veen 190 p., f16,90
R. Ferdinandusse
Moskou is in. Kremlinologen beweren dat Andropov het in de Russische hoofdstad
spelende boek van Martin Cruz Smith, Gorky Park, prachtig vond; en in de boeiende
thriller van Topol en Neznansky, Red Square, staat Gorky Park dan ook naast de
verplichte lectuur op het boekenplankje in Andropovs werkkamer. De vermeende
liefde voor het boek heeft de partijleider echter niet bewogen om toestemming te
geven voor de verfilming van Gorky Park op de plaats van de misdaad zelf. Er kwam
zelfs geen toestemming tot het gebruik van de pelsdiertjes, die in de plot zo'n grote
rol spelen en die allemaal Russisch eigendom schijnen te zijn.
De film (gemaakt door Michael Apted, met William Hurt als Renko en met de Poolse
actrice Joanna Pacula (die in Parijs was toen het militaire bewind de zaak overnam
en besloot niet terug te gaan) werd daarop in Finland gemaakt, waarheen, toen de
lente te vroeg inviel, zelfs Engelse toneelstormsneeuw werd verscheept.
Moskou is in, en wie net als ik wel pap lust van wat goeie schrijvers met dat nieuw
ontdekte thrillergebied kunnen doen, moet naar de winkel voor het pas verschenen
The Englishman's Daughter. Het is het derde boek, maar de eerste thriller, van Peter
Evans, een journalist - en zo'n boek dat ze aan de overzijde van de oceaan
unputdownable noemen. En als je het weglegt, blijft het vaag verlangen er snel naar
terug te keren.
Er zijn thrillers waarvan de plot eigenlijk onbelangrijk is, omdat de andere zaken
voor de spanning zorgen. Bij Peter Evans zijn het vooral de personages, die voor de
spaning zorgen. De meeste daarvan zijn Russen, die de inlichtingendiensten in handen
hebben, en elk hun eigen spel spelen, tussen de wodka en het overspel door want
Moskou is niet voor niets in. Dan is er ‘de Engelsman’ uit de titel, die indertijd
overliep naar de Russen en daar nu adviseur is op monetair terrein (de plot draait
ook om de goudhandel, en dat weten wij weer door een neergestorte Mig in Japan).
De dochter van ‘de Engelsman’ woont in Engeland, wordt filmster; haar minnaar
is een Engelse playboy (een tikje verwijfd, waardoor veel mannen de fout maken
hem alleen met hun echtgenote te laten), die tevens een verhouding met de zuster
van de Engelse koningin heeft gehad, en haar brieven nog op zak heeft. En er is nog
een Russische filmregisseur (die overloopt) met maniakale trekjes.
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Peter Evans

Al die personages praten met elkaar, in prachtige gepolijste dialogen, voor een
deel vol intrigerende bedoelingen. Slechts een enkele keer is de dialoog té mooi, en
maar een enkele keer gaat om een opzichtige zin of aforisme (‘Dat alle vrouwen
zusters zijn, is meestal het streven van vrouwen die geen zusters hebben’) of om een
ouderwetse wise crack (‘Ze heeft haar borsten laten liften toen ze zestig werd. Haar
ambitie is negentig worden en dan topless in haar graf gelegd te worden’). De plot
is heel ingenieus en als die uiteindelijk, met de wat dulle uitleg van de goudhandel,
rond is, valt er ook best wat op af te dingen, maar tijdens het imposante vuurwerk
van intriges en van het woordenspel van de machtigen en de rijken (er zit in Londen
trouwens nóg een boeiende verrader) merk je dat niet.

Laidlaw
Ruim vijf jaar geleden verscheen Laidlaw en William McIlvanney. Laidlaw is de
naam van een politieman in Glasgow, McIlvanney de naam van een jonge,
veelgeprezen Schotse schrijver. Hij kreeg voor dat boek meteen de Zilveren Dolk
van de Engelse Crime Writers Association. Laidlaw, de politieman, kreeg faam als
pendant van Martin Beek of, bij anderen, van Maigret. De Nederlandse vertaling
(onder de titel Laidlaw's jacht) vermocht in dit land weinig enthousiasme te wekken,
de restanten gingen dit voorjaar in de restantenhandel.

William McIlvanney

Shakespeare Festival. Stratford-on-Avon, 1879.

De tweede Laidlaw heet The Papers of Tony Veitch. Het boek speelt opnieuw in
Glasgow (De eerste zin luidt: ‘It was Glasgow on a Friday night, the city of the
stare’). McIlvanney is een uitmuntend schrijver en aan alles is te merken dat hij Tony
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Veitch ook geschreven heeft om er literatuur (als ik dat zo mag uitdrukken) van te
maken. Twee willekeurige citaten; ‘When his eyes came up from Laidlaw's
identity-card they had grown a skin of distance.’ Dat is haast niet te vertalen van
mooiigheid. Of: ‘Macey watched het buttocks move in her fawn cords as if they were
chewing a very sweet caramel.’ ‘Macey keek
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naar haar billen, die in haar geelbruin ribfluweel bewogen alsof ze een zachte toffie
kauwden.’
Bovendien gebruikt McIlvanny tamelijk veel het Glasgowse dialect. Het verhaal
gaat over elkaar bevechtende partijen, en Laidlaw gaat erachteraan omdat in de reeks
moorden ook een oude zwerver het slachtoffer is, die net voor hij de laatste adem
uitblaast nog om Laidlaw, de verpersoonlijking van Glasgow, vraagt. Laidlaw is een
doorzetter (een man die een kerkhof nog zou kunnen bezielen, zegt een van zijn
medewerkers) en zuiver op zijn inituïtie rolt hij de hele zaak op. Het loopt uit op een
mooi gevecht in het restaurant van het vliegveld van Glasgow (het ziet er daar uit
als Tsjechov uitgevoerd door MGM), maar dat kan niet verhelen dat The Papers of
Tony Veitch een zeer papieren thriller is. Laidlaw is mooi, Glasgow ook, het linkse
hart bloeit af en toe open en het boek staat in de maag. Maar wat ontbreekt is net het
adembenemende van de thriller.

Zwart geld
Want het blijft altijd nog maar de vraag of het zo'n zegen is als echte schrijvers zich
op het genre werpen. In ons eigen land heeft Bert Hiddema, na vier romans en een
reisverslag, voor uitgeverij Veen een thriller geproduceerd onder de titel Zwart geld.

Great Reform Bill passed, 1832.

Hoofdpersoon is een klusjesman, die Flip heet, en alles aanpakt, kosjer of niet. ‘Ik
ben voor alles in, als het maar geen moord, doodslag, drugs of lijfwacht is,’ zegt hij
in het eerste hoofdstuk en bewijst dat door later in het boek toch als lijfwacht op te
treden. Flip is een voortborduursel op de private eye, die zijn gewelddadige en
ingewikkelde avonturen kruidt met de laconieke (nu inmiddels van naam veranderde)
wise crack, of met de humoristische vergelijking. Zowel Peter Evans als McIlvanney
zijn in die zin heel goede epigonen. Bij Hiddema is het echter alleen maar humor:
als een stoomwals dreunen de dolle verhalen door het boek. Ik heb daar weinig tegen,
maar ze zijn zo volop aanwezig dat ze de plot bijna verdonkeremanen. In het eerste
hoofdstuk gebeurt niks, en dan denk je niet: ha, een thriller. Soms stapt Flip in een
taxi, en vervolgens is de taxichauffeur het hele hoofdstuk aan het woord om uit te
leggen wat een troep het tegenwoordig in het leven is. Het enige goed aaneengesloten
verhaal in het boek is als Flip opgesloten zit en probeert vrij te komen. Dan blijkt
dat de auteur in primitieve omstandigheden heeft verkeerd en daar mooie
beschrijvingen en ervaringen aan heeft overgehouden. Want - en daar kan ik verder
ook weinig aan doen - de humor van Hiddema doet een beetje oudbakken aan. ‘Je
tiet hangt in de soep’ ‘Oh, ik dacht dat ik alweer verliefd werd’ is een mij te
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plat-Hollands. Net als ‘Alicia beschikt over een bos schaamhaar, die lijkt op de Hoge
Veluwe voor ze die snelweg er doorheen pleurden. Of het Amazonegebied.’ En: ‘Ze
heeft overigens dijen die over elkaar roddelen als ze loopt’. Dan zie ik veel liever
de billen van McIlvanney. ‘“Hoe laat?” krast hij zonder te schuimen.’

Bert Hiddema

Er is zo'n overvloed aan deze humor (soms zijn er best leuke verhalen tussen) dat
de intrige er bekaaid afkomt, en in vier zinnen is na te vertellen. Het heeft te maken
met een ontvoering, een beetje à la Caransa indertijd. Van een titel als Zwart geld,
na Slavenburg en FC Utrecht, viel iets meer te verwachten. Want Hiddema is vrij
ambitieus. Zijn Flip zegt al op pagina 25 dat thrillers het enige soort boeken is waarin
mensen over honderd jaar kunnen lezen hoe het leven nu was. Dat is een tamelijk
onzinnige stelling: in bestsellers en thrillers kun je later vinden wat voor sigaretten
mensen rookten en naar wat voor songs ze luisterden in het jaar dat ze verschenen.
Maar hoe het leven nu was? Ik verdenk Hiddema ervan vanwege dat idee zijn boek
te hebben volgestopt met de meest halfgare typen die er maar te denken waren. Het
gevolg is dat je over honderd jaar helemaal niet meer kunt nagaan of hij het over de
jaren zestig, zeventig of tachtig heeft, en ze vanzelf maar zullen aannemen dat het
literatuur was.
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Het wel en wee van een onderzoek
Charles Vergeer en de biografie van Van Schendel
Arthur van Schendel door Charles Vergeer Uitgever: Bzztôh, f35,Jan Fontijn
Charles Vergeer begint zijn boek over Arthur van Schendel met de mededeling dat
de biografie van Van Schendel nog niet geschreven is; zijn boek is slechts een
voorbereidende studie daarvoor. Vergeer signaleert een aantal problemen, waarmee
een biograaf van Van Schendel te maken krijgt. Gebrek aan biografische documenten
is daar een van.
Hij is niet de eerste die dat constateert. Al in 1949 moest de oude 's-Gravesande in
zijn boek over de schrijver vaststellen: ‘Van geen Nederlandschen schrijver van
onzen tijd zijn zo weinig levensbijzonderheden bekend als van Arthur van Schendel.
Hij heeft nooit een interview toegestaan en zuiver autobiografisch in zijn werk is hij,
bij mijn weten, slechts tweemaal geweest. De eerste maal verhuld in de novelle
Fratilamur, de tweede openlijk in de schets De Grammar School. Wij moeten hem
uit zijn werk leren kennen, vond hij.’ Dat laatste is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Natuurlijk kan het werk ons op het spoor zetten van een aantal obsessies van de
schrijver, misschien wel de kernen van zijn leven, maar het blijven speculaties en
hypothesen, zolang we niet over voldoende biografische documenten beschikken.
Van Schendel heeft dat aan den lijve kunnen ervaren, toen hij zijn boekje over
Shakespeare schreef. Vergeer stond voor een moeilijke taak. Om de jeugd van de
schrijver in beeld te brengen, moest hij het autobiografische verhaal Fratilamur
nauwkeurig analyseren. Het moet voor hem een kwelling zijn geweest dat hij de
Jeugdherinneringen, door Van Schendel op verzoek van zijn kinderen geschreven,
maar nimmer gepubliceerd, slechts terloops van de familieleden mocht raadplegen.
En dat bij een auteur bij wie de jeugdjaren zo belangwekkend waren!
Wie het werk van Van Schendel kent, zal weten dat het levenslot van vele van
zijn romanpersonages door ervaringen in de vroege jeugd bepaald wordt. Wat die
ervaringen precies zijn, is meestal niet duidelijk en geheim. Er is in die jeugd iets
gebeurd dat heel het leven wordt meegedragen, ten slotte te zwaar wordt en waaronder
men bezwijkt.
Van Schendels jeugd moet traumatisch zijn geweest: dood van directe familieleden,
armoede, het ontbreken van een veilig thuis enzovoort. Vergeer doet zijn best om
daarover zoveel mogelijk te weten komen en lijnen te trekken tussen leven en werk
en omgekeerd.

Verward
Gezegd moet worden dat hij mythen over Van Schendels jeugd naar het rijk der
fabelen verwijst en een reeks nieuwe feiten weet te vermelden, maar de wijze waarop
hij dat doet, is om meer dan een reden verward, pretentieus en irritant. Allereerst
wordt Vergeer niet moe om zijn betoog te onderbreken met uitvallen naar Van
Heerikhuizen, die in 1961 een dikke dissertatie schreef over Van Schendel. Hij verwijt
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Van Heerikhuizen van alles en nog wat: vooringenomenheid, slecht lezen en
quasi-diepzinnig psychologiseren. Vergeer had er beter aan gedaan in het begin van
zijn boek rustig zijn bezwaren tegen Van Heerikhuizen te formuleren en deze dan
verder met rust te laten. Vergeer springt van de hak op de tak, last terzijdes en
uitweidingen in van vele pagina's en doorbreekt regelmatig de chronologie van Van
Schendels leven.
Een voorbeeld daarvan is zijn hoofdstuk ‘De tijd te Ede’. De vermelding van de
vriendschap tussen Van Schendel en Jan Toorop daarin is voor Vergeer aanleiding
om een lange passage in te voeren over de portretten die er van Van Schendel bekend
zijn en over het uiterlijk van de schrijver. De vermelding in datzelfde hoofdstuk over
de vriendschap met het echtpaar Roland Holst brengt Vergeer op het idee om de
politieke houding van Van Schendel ter sprake te brengen. De tijd in Ede is dan al
lang vergeten door Vergeer en we gaan kriskras door het leven van de schrijver.
Vergeer keuvelt maar door en laat zijn typemachine maar ratelen.
Een van de grootste fouten van Vergeer is dat hij de lezer meer informeert over
het wel en wee van het onderzoek waarmee hij bezig is dan over het object van zijn
onderzoek: het leven van Van Schendel. In plaats van ons zakelijk mee te delen wat
hij allemaal heeft gevonden, deelt hij ons dan mee hoe hij het gevonden heeft of
welke argumenten hij allemaal heeft om een werk of feit in een bepaald jaar te
plaatsen. Dat behoort allemaal in het notenapparaat achter in het boek. Maar dat
ontbreekt, zoals er ook geen register is. Vergeer is te vergelijken met een timmerman
die, in plaats van spijkers in een plank te slaan, uitvoerig vertelt waar hij de spijkers
heeft gekocht en waar de vorige timmerman de plank heeft misgeslagen.

Arthur van Schendel

Slordig
De stijl van Vergeers boek is soms niet fraai. Wat bij voorbeeld te denken van de
volgende passage uit de inleiding, waarin Vergeer probeert zijn boek te karakteriseren:
‘Dit boek, waarvan ik al ontkende dat het een biografie is, is zeker niet dé biografie.
Wat precies een mens dreef is nooit te achterhalen, en dat geldt voor een even
zwijgzaam als gecompliceerd man als van Van Schendel te meer. Dat ook mijn visie,
ondanks het licht dat ze op sommige aspecten van dat leven zal laten vallen, veel in
het duister laat, begrijp ik. Het is onvermijdelijk. Tijdens het schrijven knaagden de
wormen van twijfel en toeval al braaf gaatjes in de tekst, na het verschijnen zal die
van de tijd zijn best gaan doen.’
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Had een corrector van de uitgeverij Bzztôh niet in alle rust de tekst met de auteur
kunnen doornemen? Dan had ik hier niet de schoolmeester behoeven te spelen. Uit
alles blijkt dat Vergeer te veel haast heeft gehad. En dat is jammer. Zijn boek bevat
interessant materiaal. In de hoofdstukken over Drogon bij voorbeeld, het debuut van
Van Schendel, slaagt Vergeer erin aan te tonen dat dit werk om meer dan een reden
een bijzondere gebeurtenis was in de literatuurgeschiedenis van de jaren negentig.
Waardering heb ik ook voor de spannende wijze waarop Vergeer door analyse van
het werk van Van Schendel de jeugdjaren van deze schrijver weet te reconstrueren.
Laat ik maar met deze positieve punten eindigen. Het wachten is op de definitieve
biografie over Van Schendel.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

38

Een theorie in het nauw
Gordon Rattray Taylor maakt weer een mysterie van de evolutie
The Great Evolution Mystery door Gordon Rattray Taylor Uitgever:
Secker & Warburg 277 p., f43,50 Importeur: John Pleysier, Heerde
Maarten 't Hart
De laatste jaren worden opnieuw van allerlei kanten bezwaren tegen de evolutietheorie
naar voren gebracht. Karl Popper beweert dat het geen serieuze wetenschappelijke
theorie is omdat zij niet falsifi(c)eerbaar is. De paleontoloog P.P. Grassé betoogt in
zijn boek Evolution of Living Organisms dat wij te weinig fossielen bezitten om
overtuigend te kunnen demonstreren dat er evolutie heeft plaatsgehad.
Moleculair biologen hebben ons voorgehouden dat niet alle mutaties per definitie
schadelijk of nuttig hoeven te zijn. Neutrale mutaties blijken ook mogelijk. Vandaar
dat zich al een richting tegen de evolutietheorie heeft ontwikkeld die het ‘neutralisme’
heet. Ook Karel van het Reve hoort, zonder dat hij daar zelf weet van heeft, tot deze
richting. Men zou hem een naïeve neutralist kunnen noemen. Dan hebben de
zogenaamde cladisten (voornaamste vertegenwoordiger van deze richting: Willi
Hennig) bezwaren aangetekend tegen het neodarwinisme die samenhangen met een
nieuwe manier om taxonomie te bedrijven. Verder worden er nog allerhande kleine
bezwaren opgesomd. De theorie zou bij voorbeeld niet verklaren waarom in Australië
dieren met buidels zijn ontstaan die sprekend lijken op dieren elders die zonder buidel
door het leven gaan. De theorie zou, volgens onder anderen Nabokov, evenmin de
verbazingwekkende perfectie van veel vormen van mimicry verklaren.
In dit polyfone koor van tegenstemmen voegt zich nu ook de tenor van Gordon
Rattray Taylor. In The Great Evolution Mystery somt hij alle zoëven genoemde
bezwaren, behalve die van de cladisten, nog eens uitvoerig geargumenteerd op. Daar
voegt hij dan nog bij herhaling het argument aan toe dat men van eerstejaarsstudenten
biologie ook altijd hoort. Als het zo voordelig is om intelligent te zijn, waarom zijn
dan niet alle organismen intelligent? Als het zo voordelig is om vleugels te bezitten,
waarom kunnen dan niet alle organismen vliegen? Dat argument verbaast me van
een man als Taylor. Je kunt het weerleggen met de opmerking: als het voordelen
heeft om een EHBO-diploma te hebben, waarom hebben dan niet alle mensen zo'n
diploma? Iedereen ziet wel in dat er goede redenen zijn waarom niet alle mensen
een rijbewijs, een universitaire opleiding, een zwarte judo-band hebben, hoe handig
dat ook zou zijn. Niet alles kan overal zijn. Specialisme is onvermijdelijk.
Maar los van dit onzin-argument heeft Taylor een interessant boek geschreven,
dat velen die stiekum toch al een beetje aan de evolutietheorie twijfelden, zal sterken
in hun ongeloof. Taylor heeft het werk op zijn laatste ziekbed voltooid. Hij stierf in
december 1981. Mij heeft Taylor overigens geen moment kunnen overtuigen. Taylor
meent wel dat er sprake is van evolutie van organismen, maar hij denkt dat een en
ander niet te verklaren is ‘unless there was some inner necessity, some built-in
primordial disposition to consolidate into such a pattern.’ Dat zegt hij dan wel over
de fotosynthese, maar in feite gelooft hij dat dat voor alles geldt. Met andere woorden:
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Taylor haalt weer een vitalistisch principe binnen. Taylor blijkt ook gecharmeerd
van het Lamarckisme.

Jigsaw-puzzle
Het probleem van alle anti-neodarwinisten is, geloof ik, dat zij onvoldoende inzien
dat de evolutietheorie de best mogelijke werkhypothese is die wij momenteel bezitten
om onderzoek mee te doen. De bezwaarmakers nemen de theorie echter te serieus,
maken er eerst een ‘waarheid’ van, die zij dan vervolgens hardnekkig gaan bestrijden.
(In navolging overigens van veel biologen, die de evolutietheorie ook presenteren
als een onomstotelijk bewezen waarheid.) Maar de theorie is, zoals R.J. Berry in zijn
bewonderenswaardige boekje Neodarwinisme schreef, de plaat buiten op de doos
van een jigsaw-puzzle, en met behulp van die plaat zijn we nog steeds bezig de stukjes
die we hebben in elkaar te passen. Dat is een illustratieve metafoor. Die al te fraaie
mimicry bij voorbeeld is zo'n stukje van de puzzel waarvan we nog geen flauw idee
hebben waar het past, net zoals de gelijkenis van buidelwolf en gewone wolf. Maar
een ander stukje van de puzzel - waarom veroorzaakt een bij z'n eigen dood als hij
steekt? Is dat in overeenstemming met de theorie? Veroorzaakt dat niet dat steekgenen
worden weggeselecteerd? - dit stukje wordt door Taylor op pagina 229 nog als een
stukje beschouwd dat nergens past, maar het is inmiddels door Maynard Smith,
Hamilton, Dawkins en anderen keurig op zijn plaats gelegd.

Charles Darwin, tekening van David Levine

Taylor houdt er een nogal eigenaardige wijze van redeneren op na. Op pagina 230
zegt hij: ‘But perhaps the most serious weakness of Darwinism is the failure of
paleontologists to find convincing phylogenies or sequences of organisms
demonstrating major evolutionary change.’ Goed, dat is, zonder dat diens naam hier
genoemd wordt, het enige argument dat Grassé in zijn dikke boek naar voren brengt.
Een paar pagina's verder zegt Taylor: ‘The greatest weakness of Darwinism is the
fact that it cannot be disproved.’ Dat is dus Popper zonder dat diens naam genoemd
wordt. Maar wat moeten we nu geloven? The most serious weakness? The greatest
weakness? Allebei? Of telt het één toch zwaarder dan het ander?
Het is aardig er in dit verband eens op te wijzen dat Poppers theorie dat elke
wetenschappelijke theorie falsifi(c)eerbaar moet zijn niet aan zijn eigen criterium
voldoet. Komen wij namelijk met een theorie aandragen die niet falsifi(c)eerbaar is,
dan zegt Popper: dat is geen wetenschappelijke theorie, dat is
pseudo-wetenschappelijk. Aldus is in het falsifi(c)eerbaarheidscriterium een
veiligheidsklep ingebouwd die maakt dat Poppers eigen theorie altijd klopt. He cannot
be disproved. Het is dus geen wetenschappelijke theorie.
De kwestie is: dat falsificeerbaarheidscriterium is onvruchtbaar. De enige eis
waaraan een goede wetenschappelijke theorie moet voldoen is dat zij goed onderzoek
genereert. En als men dat criterium aanlegt, is de evolutietheorie waarschijnlijk de
rijkste theorie die ooit werd bedacht. Geen enkele andere theorie heeft zo ongelofelijk
veel prachtig onderzoek voortgebracht. Als wij dit criterium - een goede theorie hoeft
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niet waar te zijn, maar moet goed onderzoek voortbrengen - op Taylors ideeën
toepassen, blijkt dat zijn ‘geloof’ goed onderzoek juist belemmert. Wie gelooft in
‘some inner necessity’, zet zich zelf als potentieel onderzoeker buitenspel. Wie
onderzoek doet, moet tot z'n laatste snik blijven speuren naar een natuurlijke,
mechanistische verklaring van de verschijnselen die hij waarneemt. Zodra je gaat
geloven in één of andere geheime kracht, in iets onverklaarbaars, leg je het bijltje
erbij neer. Iets onverklaarbaars, ‘some inner necessity’ is namelijk niet operationeel
te maken, je kunt er geen vraagstelling voor onderzoek aan ontlenen.
In zijn prachtboekje over Neodarwinisme zegt Berry: ‘Zo goed als alle kritiek op
de evolutietheorie die vandaag de dag geuit wordt is herhaling van oude kritiek. Als
men goed op de hoogte is van oplossingen in vroegere debatten, kan men veel tijd
besparen in de huidige situatie.’ Taylor brengt in zijn boek inderdaad herhaling van
oude kritiek. Al zijn bezwaren worden door R.J. Berry weerlegd, hoewel Berry het
boek van Taylor nog niet kon kennen toen hij zijn werkje schreef. Maar al wat we
horen, hebben we al zo vaak gehoord; langzamerhand worden we er moe van om al
die uitgekauwde bezwaren maar steeds weer te moeten pareren. Ik wou dat er eens
iemand opstond met leuke, spectaculaire resultaten van goed onderzoek die zich niet
laten rijmen met de evolutietheorie, in plaats van met opnieuw afgestofte filosofische,
neutralistische, paleontologische en vitalistische argumenten.
■
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Wat eruitkomt heeft niemand gewild
André Brink over de Zuidafrikaanse tralies
A chain of voices door André Brink Uitgever: Fontana/Collins 512 p.,
f14,30 Importeur: Van Ditmar
Houd-den-bek door André Brink Vertaling: David van het Reve Uitgever:
Meulenhoff 425 p., f39,50
Hugo Arlman
Cynisch gezien is Zuid-Afrika een bizar experiment in menselijk samenleven. Een
experiment dat ingewikkelder in elkaar steekt dan een snel oordeel tot uiting kan
brengen. Hoe gecompliceerd de proefopstelling is en hoe bepalend dat is voor alle
menselijke verhoudingen in Zuid-Afrika blijkt uit de romans van André Brink, een
blanke Afrikaner, die zowel in het Engels als in het Afrikaans schrijft. Zijn laatste
boek, A chain of voices (Houd-den-bek), is daar geen uitzondering op, al is de tijd
van handeling verplaatst naar 1825.
Zuid-Afrika is niet het enige land waar de Europeanen zich mengden in de plaatselijke
verhoudingen, maar de ingreep was wel anders dan overal elders. De blanke elite in
Batavia, Nairobi of andere koloniën zat weliswaar comfortabel achterover terwijl de
autochtonen het werk deden of hun ijskoude dranken aanreikten, maar in gedachten
verbleven ze gedeeltelijk bij hun herenhuizen in de Haagse Archipelbuurt of het
Londense Belgravia. Ze woonden wel in Indonesië of Kenia, regelden het bestuur,
spraken recht en vreeën met de lokale dames, maar het was allemaal slechts tijdelijk
bedoeld. Hun landgenoten die zich als pioniers in immigratielanden als Amerika of
Australië vestigden, waren helemaal niet van plan ooit nog naar het moederland terug
te keren. De autochtonen deugden volgens hen meestal nergens voor en werden de
binnenlanden ingestuurd of vermoord. Goedkope en fysiek sterkere arbeidskrachten
werden geïmporteerd.
Dat laatste was voor de blanken die vanaf 1652 zich aan de zuidelijke punt van
Afrika nestelden, niet nodig. Slaven waren er al, of woonden dichtbij. Het zou zonde
zijn geweest ze om zeep te helpen, bovendien waren er aanzienlijk meer autochtonen
dan de relatief kleine aantallen Indianen in Amerika of Aborigines in Australië. De
verwijdering van de belendende bevolking zou een gevecht tegen de bierkaai zijn
geweest.
Het resultaat werd een samenleving waarin vrijwel iedereen zich met enig recht
autochtoon kan noemen - op de enkele Engelssprekenden na die hun Britse paspoort
nog koesteren voor het geval dat - en waar alle bevolkingsgroepen aan elkaar zitten
vastgebakken. Niemand wil of kan weg.
Dat zou nog niet zo erg zijn ware het niet dat de blanke elite zich met name in
haar uitgangspunten door een wat minder ruimdenkend deel van de Statenbijbel heeft
laten inspireren dan hun blanke broeders in de Verenigde Staten. Met alle middelen
proberen ze het bloed blank te houden en te doen alsof de paar miljoen kleurlingen
- het gevolg van ongebreidelde Boerendriften -, vijftien miljoen zwarten en enige
honderdduizenden Indiërs slechts toevallige buitenlandse werknemers zijn. De
economische verstrengeling wordt erkend, niet de sociale en politieke.
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Slavenopstand
Brinks boeken gaan juist over die menselijke verstrengeling van blank, zwart en
gekleurd. In zijn, mijns inziens, beste boek, Looking on darkness (Kennis van die
aand) krijgt dat vorm in de verhouding tussen de gekleurde toneelspeler Joseph
Malan en zijn blanke vriendin Jessica, met op de achtergrond de blanke jongen met
wie hij is opgegroeid en die, inmiddels een groot zakenman, zijn revolutionaire toneel
financiert. In A dry, white season ('n Droë wit seisoen) is het de blanke onderwijzer
Ben du Toit die, vanuit een volstrekt apolitieke achtergrond, verstrikt raakt bij de
opheldering van de moord op zijn oude, zwarte knecht die door de Veiligheidspolitie
van John Vorster-square vermoord is. En in A chain of voices (Houd-den-bek) draait
alles om de verhoudingen tussen Nicolaas, Hester en Galant, die als kinderen samen
opgroeien, maar later als respectievelijk blanke Kleinbaas, blanke Nooi (boerenvrouw)
en zwarte Mantoor (opzichter) tegenover elkaar komen te staan. Een
driehoeksverhouding waarin, zoals vaak in Brinks romans, zowel de verschillen in
huidskleur met alles wat daarbij hoort, als de verschillen tussen de seksen, een
snijdende spanning met zich meebrengt, die wel verkeerd moet eindigen.
Houd-den-bek is de naam van een boerderij op ongeveer honderd kilometer van
Kaapstad, waar zich in 1825 een kleine slavenopstand afspeelt. De Engelsen zitten
vanaf 1806 aan de Kaap en mengen zich tot grote ontsteltenis van de Afrikaner
Boeren in de manier waarop deze hun slaven behandelen. Er is zelfs sprake van
afschaffing van de slavernij. Dat gebeurt echter pas in 1833.
Door de geruchten die daarover de ronde gaan doen, raken de verwachtingen van
sommige slaven, die zich minder makkelijk bij hun lot neerleggen, hoog gespannen.
Als ze begin 1825 merken dat er niets van komt, vermoorden ze enkele blanken. Ze
worden opgepakt, drie van hen worden opgehangen, de anderen tot publieke kastijding
en dwangarbeid (sic) veroordeeld. A chain of voices begint met het requisitoir en
eindigt met het vonnis van de betreffende rechtzaak. Daartussenin laat Brink de direct
betrokkenen en getuigen - de slaven, de meesters en hun vrouwen - vanuit hun eigen
gezichtspunt vertellen hoe de voorgeschiedenis is verlopen en wat er precies op die
fatale dag gebeurd is. ‘Het enige dat nog in me over was,’ vertelt de oude
Hottentotvrouw die nog het meest als buitenstaander het drama zich heeft zien
ontvouwen, ‘was medelijden.’ Brinks literaire procédé - ieder zijn eigen verhaal laten
vertellen - heeft onmiskenbaar voordelen: je draait als het ware om de hete brei heen.
Maar het nadeel is dat de auteur wel met bovenaards inlevingsvermogen en goddelijk
schrijftalent begiftigd moet zijn om zoveel personen natuurgetrouw uit de verf te
laten komen. Ik ben een groot bewonderaar van Brink, die uiterst helder, meeslepend
en met groot psychologisch inzicht schrijft, maar dit is wat té ambitieus. De stemmen
lijken te veel op elkaar, ze bezitten vrijwel allemaal het postfreudiaanse menselijk
inzicht van Brink en sommige karakters krijgen slechts clichématige trekken.
Die kritiek neemt niet weg - de goede Homerus deed ook weleens een slaapje dat Brink een fascinerend boek heeft geschreven, waarin een gedetailleerd beeld
wordt opgetrokken van de Kaapkolonie aan het begin van de negentiende eeuw, van
het slavenbestaan in die tijden - dat, niet verbazingwekkend, sterk op het slavenbestaan
in Amerika lijkt -, maar ook van de ploeterende pioniersarbeid van enkele Afrikaanse
Boeren die ook niet beter wisten dan wat in de Heilige Schrift stond. Ieder had én
kende zijn plaats, dat was een van God gegeven orde en geen mens had het recht
daaraan te gaan sleutelen. De Engelsen niet, zeker de slaven niet. Je kunt nauwelijks
volhouden dat die mensen, in de maatschappelijke omstandigheden van 1825, veel
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keus hadden. De tuin van Eden, waarin Galant, Nicolaas en Hester als kinderen
konden spelen, ongehinderd door het feit dat ze zwart, blank, man of vrouw waren,
veranderde in hun puberteit door omstandigheden buiten henzelf in een kooi waar
ze ieder op hun eigen manier, opgesloten zaten. En dat de leeuw de dompteur
uiteindelijk zou gaan opeten, stond al van het begin af aan in het script. Houd-den-bek
is door Brink dan ook zo opgeschreven dat, ook als de uitkomst niet van tevoren
bekend zou zijn, die tussen de regels door stapje voor stapje als een onvermijdelijk
noodlot dichterbij komt.
De analogie met Zuid-Afrika anno 1983 ligt voor de hand. De individuele
keuzemogelijkheden zijn veel groter dan honderdvijftig jaar geleden. Zelfs de acteur
Malan in Brinks Looking on Darkness ontvlucht de kooi door naar Engeland te gaan,
maar keert ook vrijwillig weer terug om aan de tralies te gaan rukken. Maar de dag
X waarop het experiment definitief uit de klauw loopt, is even onvermijdelijk als de
opstand in Houd-den-bek.
Brink heeft Houd-den-bek als motto onder andere een citaat van Friedrich Engels
meegegeven: ‘Geschiedenis ontwikkelt zich zodanig dat het eindresultaat altijd
ontspringt aan de wil van vele individuele personen. Wat elk individu wil, wordt
gehinderd door wat anderen willen, en wat er uiteindelijk uitkomt is iets dat niemand
gewild heeft.’
■
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Een mooi kado mag best dik zijn
De kronkels en de brieven van Simon Carmiggelt
Met de neus in de boeken door S. Carmiggelt Geïllustreerd door Peter
van Straaten Uitgever: De Arbeiderspers 224 p., f23,50
Vic van de Reijt
Er zijn in Nederland elf mensen die precies kunnen vertellen hoeveel Kronkels
Carmiggelt tussen 1971 en 1978 heeft geschreven. Dat zijn de abonnees van 'n
Kronkeljaar nader bekeken, een particuliere uitgave van Leo Verhagen. Verhagen
is de Harry Prick van de Carmiggeltwetenschap. Hij heeft zich tot taak gesteld een
complete bibiografische beschrijving te maken van alle Kronkels die vanaf 11 oktober
1946 in Het Parool zijn verschenen. Hij heeft nu acht jaren in kaart gebracht. Bij het
verschijnen van het tiende deel geeft Verhagen een klein feestje voor zijn elf vaste
afnemers. Laat mag het niet worden, want er wacht Verhagen nog jaren werk.
Tussen 1971 en 1978 schreef Carmiggelt 1746 Kronkels. Dat lijkt heel wat, zeker
als men weet dat de rubrieken Door U (kinderhumor) en Zwart (zwarte humor) buiten
beschouwing blijven. Want die tellen nu eenmaal niet mee volgens de regels van
Verhagen. Van die 1746 Kronkels gaan er 442 over boeken, tijdschriften, kranten,
films, toneel, tv en beeldende kunst. Met een kwart van het totaal is dit de populairste
rubriek en niet, zoals u dacht, de horecasector. Die bereikte een piek van 41 Kronkels
in 1973, een jaar na Carmiggelts drooglegging, om vervolgens geleidelijk af te nemen
tot 22 in 1978.
Het was dus volstrekt logisch dat in 1979 de Commissie voor de Collectieve
Propaganda van het Nederlandse Boek een boekje over boeken liet samenstellen dat,
verzwaard met brieven van Carmiggelt aan Reve en verlucht met tekeningen van
Peter van Straaten, met recht een Mooi kado mocht heten. Helaas is met het
boekenweekgeschenk altijd wel wat aan de hand, dus ook met Mooi kado. Naar nu
pas blijkt, was er in dat geschenk behoorlijk geschrapt, niet omwille van de
zedelijkheid, maar omdat het aantal pagina's de honderd had overschreden. Want
een mooi kado hoeft toch niet dik te zijn.
Het voormalige boekenweekgeschenk ligt opnieuw in de boekwinkels, maar nu
in zijn oorspronkelijke staat (en zelfs nog vermeerderd) onder de nieuwe titel Met
de neus in de boeken. Zulks riekt naar oplichterij, al zullen de advocaten van de
Arbeiderspers meteen naar voren brengen dat het een nieuw boek is dat veertien
stukken meer telt dan het vorige en waarin het aantal brieven aan Reve zelfs is
verdubbeld. Onderzocht dient dus te worden of de uitbreidingen interessant genoeg
zijn om ‘Met de neus’ aan te schaffen en Mooi kado alsnog te verwijzen naar de
schroothoop waarop ook al die andere boekenweekgeschenken van de laatste jaren
terecht zijn gekomen.

Beulen en lustmoordenaars
De belangrijkste verbetering van ‘Met de neus’ is het aanbrengen van een register.
Zo vallen de vele schrijversanekdotes gemakkelijk terug te vinden, evenals de
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onthullingen over lustmoordenaar Landru, die ‘de burgerdeugd der zuinigheid’ bezat.
‘Als hij er weer een ging vermoorden in zijn huisje te Gambais, even buiten Parijs,
kocht hij voor zichzelf een retourtje, maar voor haar een enkele reis.’
Het is overigens opvallend hoe gretig Carmiggelt beulen en lustmoordenaars ten
tonele voert. Heel mooi gebeurt dat in het verhaal ‘Observeren is moeilijk’, waarin
Carmiggelt geteisterd wordt door een hengelaar die hem een zak vol giftige vis uit
de Keizersgracht komt aanpraten (‘Ik zet er geen mond aan, dus ik dacht, ik breng
ze maar bij u.’). De visser blijkt ook nog mensenkenner en herkent in elk schilderij
familieleden van de schrijver, zelfs in het portret van Albert Pierrepont, de beul van
Engeland: ‘Wéér die familietrek. U is alleen langer van gestalte.’
Het mooiste nieuwe verhaal heet ‘Lezers in het voorjaar’. Het begin ervan bevat
zoveel klassieke Carmiggelt-ingrediënten dat je even denkt met een parodie van doen
te hebben:
‘Het was zaterdagmorgen zó zonnig dat de gedachte aan de dood, die elke
voorbijganger wacht opeens absurder leek dan als het regent.
In de binnenstad liep ik een koffiebar binnen, waar de kranten aan houten stokken
zijn bevestigd zodat je, bij wijze van spreken, iemand met het Algemeen Dagblad de
hersens in zou kunnen slaan - een bij mijn weten nog nooit gepleegd misdrijf.
Ik ging voor het raam zitten.
Een aantrekkelijk meisje, met de vluchtige oogopslag van een part-time-werkster
die hier aan het eind van de week niet meer zijn zou, kwam vragen wat ik begeerde.
‘Koffie,’ antwoordde ik.
‘Wât zegt u?’ vroeg ze verbijsterd, of ik haar om een half ons radium had verzocht.
Ik herhaalde mijn bestelling en even later zette ze het kopje met een voetbad tot
de enkels voor me neer.
‘Dank u wel,’ zei ik.
‘Wat zegt u? vroeg ze, weer zo ontsteld. Ik gaf een reprise.’

Reve
Het zout in de pap van de ‘nieuwe’ Carmiggelt zijn natuurlijk de brieven aan Gerard
Reve. Onlangs zijn Reve's Brieven aan Simon C. gebundeld en wie nu de zestien
antwoordbrieven van Carmiggelt leest, weet hoeveel er mis is aan die uitgave. Om
een voorbeeld te noemen: in een brief van 27 september 1971 reageert Carmiggelt
op een plan van Reve om aan het vijfentwintigjarig bestaan van De avonden een
nationale inzameling te verbinden. In Brieven aan Simon C. komt men dit plan
nergens tegen. Op 6 oktober 1972 neemt Carmiggelt het op voor Adriaan Roland
Holst die door Reve beledigd is. Ook deze belediging is geschrapt in Reve's
brievenboek. Hoe fraai ze ook worden uitgegeven, literairhistorische waarde hebben
Reve's huidige brievenboeken niet. Ze zijn incompleet, bevatten veranderingen en
lijken volkomen willekeurig samengesteld. De correspondentie tussen Reve en
Carmiggelt is al veel eerder begonnen dan op 1 mei 1971, de dag waarop de Brieven
aan Simon C. beginnen. Dat blijkt uit de bundels Mooi weer vandaag (1965), Twijfelen
is toegestaan (1970) en Gewoon maar doorgaan (1971). Al deze boeken bevatten
oudere brieven van Gerard Reve.
Carmiggelts brieven waren in Mooi kado al een verrassing, omdat hij zich nu eens
zonder vermomming uitsprak, over de strijd tegen de alcohol bij voorbeeld of over
de taferelen rondom Bomans' begrafenis. In Met de neus in de boeken verhult hij
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zich nog veel minder. Openlijk schrijft hij over zijn depressies en zijn
mensenschuwheid. Het zijn hardvochtige passages, zonder de geijkte Kronkelironie.

‘En wat voor soort boeken moeten we hier nou neerzetten, vind je?’ tekening van Peter van
Straaten

Even wrang is de toon in de beschrijving van de doodsstrijd van kunstbroeder Jef
Last (J.L. in Mooi kado): ‘Een doodziek wrak, alleen een dagje in Amsterdam gekomen
om te worden bestraald. Hij had een Frans boek over onanie onder de arm, wat me
overbodig leek.’
In zijn inleiding op de brieven gaat Carmiggelt nog even in op Reve's uitspraak
‘Hij heeft me nooit een brief geschreven waar iets in stond’. ‘Zware kost is het dus
niet,’ sneert hij. Maar wie de brieven heeft gelezen, weet beter.
Door de acht nieuwe brieven van Carmiggelt aan Reve is Met de neus in de boeken
verplichte kost voor alle literatuurliefhebbers. Te hopen valt slechts dat het ooit nog
tot een uitgave van de integrale briefwisseling tussen beide auteurs zal komen. Een
nationale inzameling ten gunste van dat project zal ik van harte ondersteunen.
■
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Het feest is altijd elders
Poëzie van Cees van Hoore en Robert Anker
Groot licht door Cees van Hoore Uitgever: De Harmonie 46 p., f16,90
Van het balkon door Robert Anker Uitgever: Querido 55 p., f19,50
Rob Schouten
‘Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,’ dichtte Slauerhoff en maakte verre reizen.
Nog altijd kunnen maar weinig dichters aan het idee wennen dat je het met de realiteit
moet stellen. Velen zijn de laatste tijd maar weer op reis gegaan, is het niet naar het
buitenland dan is het wel in het verleden, is het niet in verre, al eeuwen uitgewiste
tijden, dan is het wel in de eigen jeugd, is het niet op straat dan is het wel in
schilderijen. Het ultieme realisme, hier in Nederland belichaamd door Barbarber en
Gard Sivik, het pleister op de wonde, heeft weer losgelaten en de wond ligt open en
schrijnt. Ik ga dat niet bewijzen, de tijden zijn niet naar wetenschap, ik ga het
illustreren aan de hand van twee onlangs verschenen bundels, Groot licht van Cees
van Hoore en Van het balkon van Robert Anker. Het zijn geen werken van pulserende
romantiek of onvervulde driften, nee, ze zien er op het eerste gezicht kalm en redelijk
uit. Ik zal ook niet beweren dat het onderhuids eigenlijk verschrikkelijk klopt en
zweert; wat ik wil zeggen is dat ook rustige, rationele poëzie het niet zonder een
dosis onvrede met de barre waarheid doet en dat ze anders niet geschreven wordt.
‘Ik zou eigenlijk altijd in het buitenland willen zijn, zelfs in Nederland,’ kondigt
Cees van Hoore in handschrift op de achterkant van zijn debuutbundel Groot licht
aan. Hij wil daarmee zeggen dat hij bij voorkeur in vrede naar de alledaagsheid van
het bestaan zou willen kijken, dat hij het gewone graag bijzonder genoeg zou willen
vinden. Zijn poëzie probeert aan dat verlangen tegemoet te komen. Met genoegen
schrijft hij over locaties in het buitenland, over Cherbourg, Mezzaluce, Salzach,
George Town en St. Paul's Bay. De poëzie mag daar dan nog op straat liggen, Van
Hoore heeft wel woorden en beelden nodig om het poëtische moment vast te houden.
Vooral het water heeft bij hem een abonnement op beeldspraak. ‘Op golven / wit als
schimmels // die hun nek breken / over de golven hier’ heet het in ‘Salzach’, en heel
fraai in ‘George Town’: ‘de zee was bezig, als een plichtsgetrouw / croupier, schoof
af en nam, zonder te denken’ en nog eens in ‘St. Paul's Bay’: ‘terwijl de zee
barmhartig // witte zwachtels naar de kunst toe bracht’. Het is deze, misschien wat
ouderwetse vorm van metaforiek die Van Hoore's gedichten uittillen boven mat
realisme. Ik vind zijn beelden vaak heel geslaagd want ze zijn niet willekeurig. De
sfeer van het casino bijvoorbeeld past heel goed in ‘George Town’, de zwachtels
zijn hard nodig in St. Paul's Bay.

Heuvelachtig
Beeldspraak wil zeggen dat de poëzie toch eigenlijk ergens ligt dan op straat. Een
typerend voorbeeld van Van Hoore's kalme onvrede met het bestaan, geeft het gedicht
‘Hotel Lansersee’:
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Het feest speelde zich elders af
maar ik at van dezelfde schalen.
Bijna onaangeroerd kwamen hors
d'oeuvres terug. De zilte nasmaak van garnalen
spoelde ik weg met wijn
die bovenaan stond op de kaart.
Alles liet ik blinken daar. Mijmerend soms
wreef ik hun kussen van de glazen.
Toch was er wrok in mij, en ijdelheid
die met wat restte geen genoegen nam.
Hevig verlang ik er nu naar:
eenvoudig werk waarbij ik zingen kan.

De eerste regel zegt het eigenlijk al, het feest is altijd elders. De ik-figuur staat in de
keuken de retours van een rijke dis af te wassen en weg te werken. Feestelijk genoeg
zo te horen maar ‘Toch was er onvrede in mij’. Is echter deze tijd van lichte
onvoldaanheid voorbij, dan wordt zij voor de schrijver al weer begeerlijk: ‘Hevig
verlang ik er nu naar’. Is dit niet de verwoording van die ene romantische gedachte:
‘Wo du nicht bist, dort ist das Glück’? Achter Van Hoore's merendeels heuvelachtige
gevoelens doemen zo toch de vage contouren van wat Alpen op. Maar juist omdat
het romantisch échec niet meer tot overspannen gesnik en gesnotter leidt, blijft het
hangen, onuitgesproken en des te aanweziger.
Een enkele keer komt de nachtzijde om de hoek kijken, bijvoorbeeld in het gedicht
‘Zomeravond’:
Beneden rinkelen weer messen. Don't fence me in
galmt onverkankerd nog haar tweede stem.
Buiten gekibbel. Wie er dood is. Dan stil.
De moordenaartjes vroeg naar bed.
Met bonzend hart boven Noord-Brabant.
Twaalf treden en ze zijn weer bij je.
Blije nudisten, volleyballend op een strand.
Jij steeds gejaagder prevelend:
Oss exportslachterijen.

Waar naar toe
Hoe op een toch idyllische zomeravond alle geluiden en impressies bij elkaar, messen,
moordenaartjes en naakt vlees tot de merkwaardige gruwelassociatie ‘slachterij’
leiden: heel in de verte hoor ik Komrij, maar het is een vleugje en weg is het al weer.
Er moet iets gezegd worden over de technische kwaliteiten van deze poëzie. Zoals
in de bezongen landschappen de blik liefst toevallig en zonder veel nadruk ergens
op blijft rusten, zo wil Van Hoore ook in zijn poëzie zelf het oog niet al te zeer
vermoeien. Hij vermijdt bijvoorbeeld graag het eindrijm; in de laatste strofe van
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‘Cherbourg’ alsvolgt: Je plukte van de tafel een / glas rood. Een boeket geknakte
prei / lag in je schoot. // Mijn blik bleef bij je / zwartbekouste been. Je zei iets / over
regen in het algemeen.’ Eigenlijk is er weinig dat me tegenstaat in Groot licht, al is
het ook geen overdonderende poëzie en blijven de echt pakkende zinnen uit. Maar
het is elegant en sierlijk zonder luchtledig te zijn. Je zou het in een schommelstoel
willen lezen, vage gevoelens van heimwee zonder ziekelijke bijbedoelingen
koesterend.
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Heel anders ziet de poëzie van Robert Anker er uit, al is hij net als Van Hoore en
andere collega's graag op reis. ‘Er wordt in deze bundel heel wat afgereisd, maar
waar naar toe? En is er aankomst’ vraagt iemand zich op de flaptekst af. In
tegenstelling tot Van Hoore neemt Anker geen genoegen met een panoramisch uitzicht
en de eigen beelden en associaties die hem daarbij te binnen schieten. Zijn poëzie is
minder oppervlakkig, ook minder zoet voor oog en oor. Uit alles blijkt dat hij de
nectar en edik van het symbolisme in flinke teugen tot zich heeft genomen. Hij zoekt
achter de schone schijn der dingen steeds naar het wezenlijke, wat dat dan ook moge
zijn. Bijgevolg komt in Van het balkon, zijn tweede bundel, meer het reizen zelf dan
de plaats van aankomst aan de beurt.
Anker behoort tot de huisdichters van De Revisor, iets wat vooral tot uiting komt
in zijn neiging om het concrete abstract te maken. Zelden kom je bij hem een
alledaagse regel tegen, al komen de erin beschreven ervaringen steevast uit de heuse
werkelijkheid. Een sterk voorbeeld daarvan geven de beginregels van het gedicht
‘Verdwaald in Mani’: ‘Het hoofd regeert en stuurt de auto / de kaart uit, zoekt naar
wegen voor een hart / dat onderweg is kwijktgeraakt. / De kinderen bezingen de
limiet / van bijna maar niet helemaal.’ Het is de reis van hoofd naar hart, van
verstandelijke waarneming naar emotionele beleving, die wordt ondernomen. Maar
de echte emoties laten zich moeilijk verwoorden en het resultaat is voor de lezer dan
ook vaak een beetje omgekeerd: het lijkt of Anker van menselijkheid op weg is naar
ontmenselijking. Dat althans voel ik in de algebraïsering van zo'n reisliedje als ‘We
zijn er bijna (bis) maar nog niet helemaal’. Niet dat dit een nadeel is, maar voor het
eigen hart bedoeld, klopt Ankers poëzie toch in eerste instantie aan bij het hoofd van
de lezer.
Terug naar de Natuur, zou je zijn streven kunnen samenvatten. Natuur met een
vette hoofdletter om de dubbelzinnigheid van het begrip te onderstrepen: terug naar
de verloren landschappen, terug naar de eigenlijke staat der dingen. Of het er iets
mee te maken heeft weet ik niet, maar Anker lijkt terug te kunnen blikken op een
heerlijk landleven. Bijvoorbeeld in ‘Bel air’ uit de afdeling ‘Uit het dorp’ (een even
ambiguë titel als Van het balkon):
Trompetter is nu dood, zijn Chevrolet
natuurlijk schroot. Ik stijg er weer uit op,
maar houd me groot, opzij in de coulissen.
Oktoberlicht en land om te verliezen.
Gekloofde hand om een ivoren stuur:
ik raak steeds verder buiten dorpsverband.
Voor al dat landschap heb ik geen verstand.
De watertoren, aan de rand een teken,
is in zijn steen te klein voor de verbeelding.
Stroomt je hoofd? Zit stil, het vult je ogen.
Ik rooide wel de bollen op zijn land:
gebukt over de eindigheid der regels,
stolt het denken, bij zoveel tijd, bij zoveel
zon en wind. Wat je hand vindt.

In zo'n gedicht verstrengelen alle dingen zich. Het terugkeren naar het land van je
jeugd geschiedt niet onbelemmerd, er is ook nog een volwassene die over de schouder
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meekijkt naar de eertijds onbewolkte lucht. Dat tenslotte het bucolisch rooien van
bollen toch weer uitmondt in het literair rooien van het verleden, zegt genoeg, de
echte thuiskomt vindt pas plaats in het gedicht.
Opvallend aan de gedichten ‘uit het dorp’ is de vrij strenge vorm waarin ze zijn
geschreven. Ze hebben iets weg van sonnetten waarin kwatrijnen en sextet zijn
herverkaveld. Ook zijn ze tamelijk metrisch (jambische vijfvoeten zelfs) en maken
ze soms gebruik van eindrijm, naast veel binnenrijm (dood, schroot, rood in ‘Bel air’
bijvoorbeeld).
Anker's consequente streven naar verdieping van zijn eigen waarnemingen bevalt
mij wel, al vind ik dat hij in zijn langere gedichten een zware wissel trekt op het
inlevingsvermogen van de lezer. Ook leunt zijn elliptische en telegramstijlachtige
syntaxis mijns inziens sterk op reeds bestaande poëzie (van Zuiderent bijvoorbeeld)
en proza (van Krol). Maar het zijn eigen slechte invloeden en hij heeft er een duidelijk
eigen bedoeling mee.
Van Hoore en Anker belichamen twee sympathieke mogelijkheden van reislustige
poëzie, de simpele concrete en de complex mystieke. De een komt aan en wordt
melancholiek, de ander blijft onderweg en tracht zijn draai te vinden. Helemaal goed
komt het toch nooit, dus blijven ze uiteindelijk maar in hun gedichten wonen.
■
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Als iemand die pas kan zien
Het vijfde deel van Paustovskij's autobiografie
De sprong naar het Zuiden door Konstantin Paustovskij Uitgever: De
Arbeiderspers, 234 p., f39,50 Serie Privé Domein
Koos van Zomeren
Halverwege De sprong naar het Zuiden, het vijfde deel van zijn autobiografie, verrast
Konstantin Paustovskij met een intieme mededeling.
‘Ik was,’ schrijft hij, ‘vriendschappelijk gestemd tegenover iedereen die kleiner
was dan ik. Zolang die mensen er waren viel het bestaan mij gewoonlijk een stuk
lichter.’
Hij was dus klein en dat zat hem dwars. Het verrassende is de verrassing zelf.
Vierenhalf boek lang heeft hij de lezer hierover onwetend gelaten.
Je kunt nu concluderen dat Paustovskij het schrijven van zijn levensverhaal niet heeft
opgevat als vrijbrief om de mensheid lastig te vallen met narigheid die iedereen in
zijn eigen navel kan vinden - en hem daar dankbaar voor zijn.
Ik wil echter naar een andere conclusie toe.
Paustovskij's werk wemelt van zulke verrassingen. Ondanks een buitengewoon
exacte schrijfstijl zijn er telkens aanzetten waaraan geen vervolg gegeven wordt en
opmerkingen of voorvallen waartoe de aanzetten ontbreken. In Onrustige jeugd bij
voorbeeld laat hij zich door ene Ljoeba verzekeren: ‘Ik herinner me alles en zal het
nooit vergeten’, zonder dat er iets om nooit te vergeten aan vooraf is gegaan.
Paustovskij vertelt kortom niet alles en hij wil dat zijn publiek daar terdege rekening
mee houdt. Soms is het alsof hij je slechts het bouwpakket aanbiedt voor zijn
werkelijke biografie.
Ambachtelijk beschouwd is het fascinerend hoe subtiele fricties de levendigheid
van een verhaal ten goede kunnen komen. Maar een schrijver die veertig jaar lang
onder een moordende censuur werkt heeft een meer dan ambachtelijk belang bij de
oplettendheid van zijn lezers.
Paustovskij werd in 1892 in Rusland geboren en stierf in 1968 in de Sovjetunie. Hij
voorzag in zijn levensonderhoud als zwerver, journalist en schrijver. Kort na de
tweede wereldoorlog publiceerde hij het eerste deel van zijn autobiografie, die zou
uitgroeien tot een weergaloos levensteken uit de mallemolen van de geschiedenis.
In Nederland begon de cyclus in 1967 te verschijnen, bij het halve eeuwfeest van
de Russische revolutie. Volgend jaar zullen De Arbeiderspers en vertaler Wim Hartog
hun ambitieuze onderneming met het zesde en laatste deel voltooien. Hoewel er nog
maar een deel te gaan is, is het in De sprong naar het Zuiden pas 1923. Nog ruim
veertig jaar voor de boeg, zou je zeggen, hij mag wel opschieten.
Maar in plaats van het tempo op te voeren, trekt Paustovskij de rem aan. Er treedt
een zekere verstilling in. Spektakel en drama, in de voorgaande delen adembenemend
aanwezig, raken op de achtergrond.
Paustovskij is onmiskenbaar bezig met het opmaken van de balans. Hij verricht
deze handeling uiteraard aan het eind van zijn leven, maar verkiest het haar te situeren
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aan het eind van de revolutionaire periode, die zijn vaderland een nieuw aanschijn
gaf.
Het gaat hem niet om zijn leven, maar om hét leven. Kleine man, grote ambitie.
Paustovskij maakt zijn sprong naar het zuiden aan boord van de Pestel, die over
de Zwarte Zee op de Kaukasus aankoerst. In de haven van Soechoem wordt de schuit
in quarantaine gehouden. Er zou vlektyfus heersen. De besmettelijke ziekte die het
kersverse Sovjetgezag werkelijk vreest is de contra-revolutie. Paustovskij besluit het
ongenoegen van de autoriteiten te riskeren. Hij draagt een motief aan. ‘Van de oever
kwamen wrange geuren overwaaien die de ongrijpbare zijdeachtige ademtocht van
rozen met zich meevoeren,’ schrijft hij. ‘Deze geuren raakten tot een dichte kluwen
vervlochten en maakten de lucht dik als stroop, tot ze weer uiteenvielen in losse
draden, waardoor ik de afzonderlijke geuren kon opvangen van azalea's,
laurierbomen, eucalyptus en oleanders, van blauwe regen en nog veel meer bloemen
van ongelooflijke vormen en kleuren. Ik besloot om hoe dan ook in Soechoem aan
wal te gaan. En niet alleen te gaan, maar er ook te blijven.’
Dit verblijf duurt enkele maanden. Armoede, malaria, folklore. Dan breekt het
moment aan om weer eens op te stappen. Paustovskij voert als motief een vluchteling
op, Kotnikov geheten, die de kamer naast de zijne had betrokken.
‘Naderhand arriveerde ook de vrouw van Kotnikov uit Rusland, even klein en met
dezelfde wipneus en evenveel sproeten als hij. Toen ze binnenkwam, vroeg ze haar
man, nog voor ze haar jas uit had: “Wat kosten de eieren hier?”
Natuurlijk was het verkeerd van mij, maar ik kon Kotnikov en zijn vrouw meteen
al niet uitstaan. Ik begreep dat het geen enkele zin had nog langer in Soechoem te
blijven.’
En daar moeten we het maar mee doen. Eerst rook het er zo lekker en toen kwamen
er zulke vervelende mensen naast hem wonen.
Ongetwijfeld is Paustovskij in staat geweest tien andere redenen te bedenken voor
begin en eind van zijn aanwezigheid in Soechoem, maar de aangevoerde vond hij
blijkbaar toereikend.
Het boek is doorspekt met soortgelijke raadselachtigheden. Vastbesloten keert
Paustovskij de rationalisaties zijn rug toe. Wat overblijft is het leven om het leven.
Een lyrische realist die een mythe oproept om de realiteit te vatten.
Terecht is Paustovskij vermaard als beschrijver van de natuur. Hij heeft een groot
deel van zijn creatief vermogen geïnvesteerd in zonsondergangen en donderwolken.
Ook in deze betoont hij zich wars van de ratio. Zijn obsessie geldt niet de biologie,
maar de directe zintuiglijke gewaarwording. De kleur van zeewater, de geur van
regen, het geluid van een bergbeek. Zijn procédé is van een bedrieglijke eenvoud.
In drie, vier zinnen vat hij het kenmerkende van een situatie. Het vluchtige suggereert
exactheid. Bij Paustovskij is iedere zonsondergang uniek.
Paustovskij zelf heeft herhaaldelijk verwezen naar zijn verwantschap met het
impressionisme. ‘Naïef’ en ‘fris’ wil hij waarnemen. Als iemand ‘die blind is geweest
en nog maar pas weer kan zien’.
Hetzelfde procédé past hij toe bij de beschrijving van mensen. Kleine maar rake
portretjes, waarbij hij een opmerkelijke voorkeur aan de dag legt voor het gewone
volk. Schoenpoetsers, sjouwers, marktvrouwen. Het type dat de geschiedenis niet
maakt maar ondergaat. In de voorgaande delen van Paustovskij's autobiografie zijn
impressionistische passages ruimschoots aanwezig. Ze vormen rustpunten tussen
fantastische anecdotes, absurde gewelddaden en onvergetelijke sterfscènes.
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Konstantin Paustovskij

In De sprong naar het Zuiden domineren ze en groeien ze uit tot waar het eigenlijk
om draait. Geuren en kleuren symboliseren Paustovskij's onverwoestbare vitaliteit.
Hij heeft alle denkbare ellende gezien en ervaren, maar zich de droom van het schone
niet laten ontnemen. Vitaliteit uit wanhoop.
Met Paustovskij's revolutionaire gezindheid is iets niet in de haak. Dat was ook
na de voorgaande delen van zijn levensverhaal wel duidelijk. Te vaak verkeert hij
in gezelschap van mensen die voor de revolutie op de vlucht zijn. Te weinig
bekommert hij zich om zijn eigen bijdrage aan de vooruitgang.
Bovendien is daar in Begin van een onbekend tijdperk zijn venijnige beschrijving
van een redevoering van Lenin. De grote voorman dwingt met zijn visionaire woorden
ieders respect af, dat kan ook bij Paustovskij niet missen. Maar dan verdwijnt Lenin
langzaam uit het beeld om plaats te maken voor een man onder zijn gehoor, een
eenvoudige soldaat die niets anders aan zijn hoofd heeft dan de vraag of hij ooit zijn
vrouw en kinderen levend en wel zal terugvinden. Hoe duidelijker deze soldaat
gestalte krijgt, hoe verder Lenin verschrompelt. In De sprong naar het Zuiden slaat
de balans definitief door. Paustovskij's geloof gaat niet verder dan de geur van
schoensmeer en de kleur
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van roest. Het is volstrekt ontoereikend om waarde te hechten aan ideologie of de
bestemming van de mens. Tegenover de Stachanov-arbeider richt hij een monument
op voor de drop-out. Onder de ‘zijdeachtige ademtocht van rozen’ gaat een hard
oordeel schuil over de maatschappelijke situatie.
Ongetwijfeld heeft de censuur er in belangrijke mate toe bijgedragen dat Paustovskij
dit oordeel zo elegant en geraffineerd onder woorden bracht. Over dialectiek
gesproken. Of was Paustovskij misschien toch de hartstochtelijke aanhanger en
verdediger van het Sovjet-communisme, waarvoor hij door sommigen gehouden
wordt?
Een opvallende inbreuk op de toon van De sprong naar het Zuiden vormt het
hoofdstuk over de vuurtorenwachter van Batoem.
Deze Stavraki dringt zich binnen in Paustovskij's milieu en wordt afgeschilderd
als een onaangenaam mens. Weldra wordt hij ontmaskerd als een contra-revolutionair
van de eerste orde. Hij heeft de hand gehad in het neerslaan van de opstand van 1905.
Nu is het zijn eigen beurt om voor het vuurpeloton te verschijnen.
Paustovskij moet de revolutie van 1905 een warm hart hebben toegedragen, maar
dat lijkt me geen afdoende verklaring voor zijn reactie op deze gebeurtenis.
‘Gehoor gevend aan een innerlijke drang en een gevoel van walging,’ schrijft hij,
‘zocht ik op de redactie de manuscripten van Stavraki's artikelen bij elkaar en
verbrandde ze. Als het gekund had, zou ik ook mijn hand verbrand hebben, waarmee
ik die van Stavraki gedrukt had. In ieder geval zette ik de oude tuinbank met de
gietijzeren poten waar Stavraki op gezeten had, op de gang en sleepte er enige
krukken voor in de plaats.’
Verder is in dit verband sprake van ‘het kronkelige pad der laagheid’ en ‘een en
al zwart verraad’.
Fijnzinnig is anders. De teneur van dit fragment is zo bruut dat je je ogen niet
gelooft.
Is het een doorkijkje op een minder zachtmoedige kant van Paustovskij's karakter?
Of een aardigheidje voor de censor? Of soms een vooruitgrijpende persiflage op
de Stalinistische processen van de jaren dertig?
Veel in De sprong naar het Zuiden is indrukwekkend. Er zijn nieuwe ontmoetingen
met Babel, nieuwe liefdes, nieuwe paradoxen, nieuwe krankzinnige ondernemingen.
Maar het meest indrukwekkend is dat iemand met zo weinig woorden zo veel
mogelijkheden kan openen.
■
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Komt alles goed?
Peter van Straaten kan perfect troosteloosheid opvrolijken
Alles komt goed door Peter van Straaten Uitgever: Van Gennep f19,50
(paperback), f34,50 (gebonden)
R. Ferdinandusse
Buiten waait de wind de blaren langs het grote doorzonraam. Een grote schemerlamp
van Metz, een glazen tafel. Op een lullig tweezitsbankje zit een treurige man, de
handen ineengewrongen, de ellebogen op de knieën, de knoop van zijn
schuingestreepte stropdas een ietsje omlaag. Hij zit achter een borrel. Naast hem zijn
vrouw. Hoge laarzen, een dubbele halsketting. Zij zit achter zo'n platte, glazen asbak,
vol met peuken, en heeft haar hand in zijn nek, en spreekt hem moederig troostend
toe. Is hij ontslagen? Heeft de dokter hem iets aangezegd? Heeft zijn collega wél een
lintje gehad?
Maar in de kloeke letter van Van Straaten staat onder de prent geschreven:! ‘Lieverd...
zit er dan helemaal niemand in je fractie die een beetje áárdig is?’
Het is, blijkt dan, ook het enige onderschrift bij de prent dat leuk én dus waar is.
Al de andere gedachten en veronderstellingen zijn melodramatisch of gênant.

Further experiments with 80-ton gnr.

De prent is ongetwijfeld anders ontstaan. Peter van Straaten heeft dat zinnetje
gevonden, bedacht - het verrukkelijke idee dat er ergens boven in Noord-Holland
een man aan de leden van de fracties in de Tweede Kamer heeft gedacht! - en toen
dat zinnetje er eenmaal was, heeft hij er een man bij getekend in zo'n steriele living
met het verkeerde schilderij aan de muur, en met zijn aktetas vol kamerstukken nog
aan de voet. Daar zit hét fractielid. Zoals Peter van Straaten hem getekend heeft,
hoort hij in steen op de Hofsingel te worden geplaatst.
Ruim tien jaar na zijn Moeder, ik ben niet gelukkig, met de ondertitel negentig
zorgelijke grappen, vrij snel gevolgd door Het blijft tobben (weer negentig zorgelijke
grappen) heeft Peter van Straaten nu opnieuw een groot aantal ‘moppen’ gebundeld.
Het zijn er dit keer meer dan honderd, de titel van de verzameling is Alles komt goed.
En het is hartverscheurend mooi.
Eeuwen geleden, zo leerde ik op school, had elke Nederlander twee boeken in huis:
de bijbel en Jacob Cats. Als het ooit zo zou zijn dat de cultuurpolitiek, na alle
congressen, brochures, forums en subsidies zou slagen, enigszins zou slagen en elke
Nederlander weer twee boeken in huis zou hebben, lijken mij de beste kandidaten
de bijbel en Alles komt goed van Peter van Straaten. Want de bijbel leert ons dat de
mens zwak is, Peter van Straaten in Alles komt goed leert ons dat we de mens dienen
lief te hebben in zijn zwakheden. Van Straaten kan dat omdat hij in zich de unieke
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combinatie verenigt van iemand die perfect kan horen wat er in de maatschappij
gezegd wordt, en die dat vervolgens op even perfecte wijze in een cartoon kan
onderbrengen, zonder dat het één een illustratie is van het ander.
Een jaar geleden werd Peter van Straaten in de Haagse Post door Ischa Meijer
geïnterviewd. Hij zei daarin iets over het tekenen van vrouwen, en ik heb dat nog
eens opgezocht: ‘Ik kan zoveel dingen niet. Ik kan bij voorbeeld geen vrouwen
tekenen. Maar er bestaan weinig tekenaars die dat wel kunnen. Heb jij veel
tekeningnen gezien waarop vrouwen staan die mensen zijn? Altijd poppen. Dat zou
ik wel willen: een vrouw tekenen die een levend mens is. En dan vooral: een mooie
vrouw die toch een mens is.’

‘HET IS MAAR GOED DAT IK BETER WORD, WANT DE STERVENSBEGELEIDING
HIER IN DIT ZIEKENHUIS SCHIJNT HELEMÁÁL NAATJE TE ZIJN.’

Wie Alles komt goed nog eens naast Moeder, ik ben niet gelukkig legt, een goede
gewoonte want de Van Straatenboeken winnen nog meer aan kracht als ze er wat
beduimeld uitzien, kan waarnemen 1. dat de eenzame figuren aan de grote
hoefijzervormige bar, welke laatsten mij om geheel onaanwijsbare redenen altijd aan
Dick Bos deden denken, zijn verdwenen en 2. dat de vrouwenfiguren een veel grotere
rol in de wereld zijn gaan spelen. In zijn vroegere werk willen ze er nog wel eens
uitzien als heks of als slons, als verbeelding van een soort. Maar in Alles komt goed
zijn ze soms verrukkelijk getekend en spelen ze een dragende rol. Een hoogtepunt
is de mop waarin een zeer levend getekende vrouw op zo'n morsig pastoekamertje
(met pop en Boekenbalmasker) naast een wat slordige behaarde, iets kwabbige man
in bed ligt en zegt: ‘Wat heerlijk dat je weer eens kon blijven slapen, Ed. Wil je een
roerei, net als vorig jaar?’
De vroegere bundels hadden de wat defensieve ondertitel ‘zorgelijke grappen’.
En Van Straaten heeft ook de gewoonte de wereld wat bezorgd gade te slaan. Maar
Alles komt goed heeft niks bezorgds. De wereld is treurig en troosteloos, dat is
duidelijk. Zolang je met Alles komt goed daar nog zo vrolijk over kunt worden, is er
niets aan de hand.
■
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Pockets
Craig Strete
Craig Strete is een Amerikaan van Indiaanse afkomst, die in Nederland al enige
bekendheid heeft verworven met boeken waarvan de thema's waren ontleend aan de
sagen- en legendenwereld van zijn voorouders. Hoewel Strete zich op de omslag van
dit boek Craig Kee Strete (de Kee zal wel iets te maken hebben met Cherokee) noemt,
heeft Burn Down The Night betrekkelijk weinig met Indianen te maken. Kee Strete
beschrijft daarin hoe hij als verschoppeling van Indiaanse afkomst - zijn ouders zijn
bij een auto-ongeval omgekomen - na per ongeluk iemand te hebben gedood
‘onderduikt’ in de entourage van de rock-muzikant Jim Morrison.
Na het verschijnen van dit boek zijn er tijdgenoten opgestaan die hebben beweerd
dat Strete en Morrison in werkelijkheid destijds helemaal niet zulke dikke vrienden
waren als in het boek wordt gesuggereerd. Dat mag best waar zijn, maar het boek is
in de eerste plaats een roman en de vraag of de afzonderlijke feiten kloppen, is van
volstrekt ondergeschikt belang.
Het is ondoenlijk de belevenissen van de beide helden in kort bestek te schetsen.
Volstaan wordt met de conclusie dat het leven van een rock-artiest in het Los Angeles
van de jaren zestig kennelijk niet saai was. Strete's boek schildert een haast
kakafonische warreling van beelden: dolle autoritten door de nachtelijke stad,
avonturen met meiden, drugs en drank, wilde feesten waar de politie aan te pas moet
komen, zelfmoorden en lager wal overal. Het boek is goed geschreven en er gebeurt
van alles in, maar tegen het einde worden al die hectische avonturen wat vermoeiend
en ga je wensen dat de auteur eindelijk eens een dagje gezellig thuis bleef zitten lezen
onder het genot van een kopje thee.
Craig Kree Strete: Burn Down The Night, Warner Books, f23,80
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Het gebroken oor
Is Saties plagerij een kwelling?
Elmer Schönberger

Het Franse woord vexation betekent plagerij, en niet, wat ik altijd dacht, kwelling.
Dat komt door het Latijn. De vechtjassen in Caesar en Tacitus kwelden elkaar, maar
Satie blijkt toch minder hardvochtig. Of zijn Saties vexations een plagerig eufemisme
voor kwellingen?
Het stukje dat zo heet is een van de drie Pages mystiques die Satie in de jaren
1892-1895 componeerde. Het is een heel kort stukje en het is de vraag wat er het
bijzonderste aan is: de noten zelf of de aanwijzing waarvan Satie deze vergezeld liet
gaan. ‘Om dit motief 840 keer achtereen voor zichzelf te spelen is het goed zich voor
te bereiden, en wel in de grootste stilte, door ernstige onbeweeglijkheden.’ Frieda
van Tijn-Zwart vertaalde destijds een enkelvoudige ‘onbeweeglijkheid’ (in: Erik
Satie, Teksten, Querido 1976), maar in het Frans lijkt me het meervoud net zo dwaas
als in het Nederlands.
Of is Saties aanwijzing in haar geheel dwaas? Ik geloof het niet, Saties grappen
zijn nooit alléén maar grappen. Bovendien dateert het stuk uit (wat Cortot noemde)
Saties ‘période du mysticisme el des influences médiévales’. Hij was in die tijd
huiscomponist van de Rose + Croix du Tempte et du Graal, de door de wagneriaan
Joseph Péladan aangevoerde afdeling der Franse Rozenkruisers, en vanaf 1892
stichter, leider en enige gelovige van de Eglise métropolitaine d'Art de Jésus
Conducteur. Misschien had John Cage, die Vexations een diep religieuze betekenis
toedichtte, wel gelijk. Cage was ook de eerste die het stuk serieus nam. In 1949 liet
hij in het Franse tijdschrift Contrepoints het manuscript van Vexations afdrukken en
in 1963 organiseerde hij in New York er de eerste integrale uitvoering van. Tien
pianisten speelden de 840 plagerijen in achttien uur en veertig minuten. Een
toegangsbewijs kostte vijf dollar en voor elke twintig minuten dat je het volhield
kreeg je vijf cent terug. Wie de uitvoering compleet uitzat, kreeg bovendien een
premie van 20 cent. (Het kostte zelfs de koppigste luisteraar geld, op zijn minst twee
dollar. De geschiedenis vertelt niet of iemand dat bedrag haalde.)
Drie jaar later werd het experiment - inmiddels beschouwd als een toppunt van
avantgardisme - herhaald in Berlijn, ditmaal met zes pianisten. Niet bekend is de
duur van die uitvoering, wél dat een dame uit de marathon-ploeg bij haar tweede
serie plagerijen naakt op het podium verscheen ‘om de monotonie wat te doorbreken’.
Vexation-à-strip? In elk geval begreep deze dame helemaal niets van de muziek van
Satie.
Als men Satie aanwijzing naar de letter neemt, dan is er geen enkele reden om de
839 herhalingen van Vexations door meer dan één pianist te laten spelen. Tot die
conclusie kwam men weer een jaar later: in 1967 waagden Richard Toop in Londen
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en Reinbert de Leeuw in Amsterdam zich aan een solistische uitvoering. Toop deed
er vierentwintig uur over, maar De Leeuw moest na 116 herhalingen de uitvoering
al staken, want, zei de zaalhouder 's nachts om één uur, sluitingstijd is sluitingstijd.
Volgens insiders was het ook nooit de bedoeling dat de 840 volgemaakt zouden
worden. Zo bleef Reinbert de Leeuw het lot bespaard dat twee jaar later een pianist
in Australië trof die na zeventien uur, vóór het passeren van de finish, in coma moest
worden afgevoerd.
Wat is Vexations eigenlijk? Een stuk dat van muziekcritici sportverslaggevers
moet maken? Een geval van Guinness? Een école-secondaire-grap? Conceptuele
kunst? Een meesterzet op het gebied van auteursrecht?
En toch. Luister eens naar de muziek en je merkt dat er iets eigenaardigs aan de
hand is. Bij voorbeeld dat het om een paar doodsimpele akkoordopeenvolgingen gaat
en dat die niettemin in al hun doodsimpelheid moeilijk te onthouden zijn. De muziek
tolt en tolt en beschrijft uitsluitend vicieuze cirkels. Hierin lijkt Vexations een radicale
voorloper van Stravinsky's Chanson russe (dat op die anderhalf jaar oude
BVHaast-plaat van het duo Beths-De Leeuw dan ook acht keer is vastgelegd).
Wat is het geheim van zoveel monotonie? Om te beginnen de zogenaamde
verminderde drieklank. De verminderde drieklank is de nietszeggendheid,
karakterloosheid en stuurloosheid zelve en alle akkoorden op twee na die in de
‘harmonisaties’ van het basthema gebruikt worden zijn verminderd. Bovendien is
het verschil tussen de twee harmonisaties van het thema miniem: de bovenstem van
de een is de middenstem van de ander en andersom. Monotoner kan het niet. En dan
is er nog een vraag: waarom 840 keer? Toeval, zou Cage, denk ik zeggen, maar Satie
kende de I-Ching nog niet. Het getal 840 zou bij voorbeeld in verband kunnen staan
met het tempo waarin de muziek gespeeld moet worden, of bepaald kunnen zijn door
getalsverhoudingen binnen Vexations. Wat de eerste mogelijkheid betreft: aangezien
840 deelbaar is door 24 zou de uitkomst van die deling kunnen staan voor het aantal
plagerijen per uur, namelijk 35, en dat levert met 1¾ minuut per plagerij een mooi,
traag tempo op. De tweede mogelijkheid is dat 840 het produkt van 20 en 42 is,
waarbij 20 = aantal noten waaruit het thema bestaat (inclusief de overgebonden
slotnoot en de rust) en 42 = 3 + 11 + 13 + 15 (de 3 delen waaruit het thema bestaat,
de 11 verschillende tonen uit de chromatische toonladder waaruit het thema is
opgebouwd, de 13 kwartnoten die de duur van het thema bedraagt, en de 15
verminderde septiemakkoorden die in elk van beide harmonisaties worden gebruikt).
Waarom 20 maal en niet 20 plus 42 kan ik niet verklaren, misschien hebben de
Rozenkruisers wel een heel bijzondere kabbala. Een stukje als Vexations bewijst een
paar dingen: ten eerste dat je je zelf liever iets wijsmaakt dan in het toeval te geloven,
en ten tweede dat hoe minder kunstwerk er is (zoals hier: een paar noten, een paar
akkoordjes), hoe meer je ervan wilt weten en hoe meer je erachter zoekt.
Als ik goed geteld heb, speelt Reinbert de Leeuw op de zojuist verschenen
grammofoonplaat van Vexations het stukje 42 keer (!). De duur van de herhalingen
varieert tussen de 1 minuut 23 seconden en de 1 minuut 30 seconden, een fractie
sneller dus dan het gemiddelde van de uitvoering in 1963 in New York. Il sera bon
de se préparer au préalable, alvorens de plaat 20 maal te draaien.
■
Erik Satie: Vexations. Reinbert de Leeuw, piano. Philips/Harlekijn LP 410434-1,
MC 410434-4.
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Het leven een kerstboom
Het isolement van de werkloosheid
Lodewijk Brunt
Wie een beetje op de hoogte is van de geschiedenis van de arbeidersbeweging, zal
zich misschien afvragen hoe het komt dat de huidige economische crisis in die kring
met zoveel somberheid tegemoet getreden wordt. Je zou toch zeggen dat er alle reden
tot tevredenheid is: dit jaar zal het aantal werklozen in Nederland vermoedelijk méér
zijn dan een miljoen. En het eind is nog lang niet in zicht, want zelfs als de economie
weer zou ‘aantrekken’, dan zal dat zeker niet gepaard gaan met een situatie van
volledige werkgelegenheid. Is dat niet precies waarvoor de vakbeweging vanaf het
prille begin van haar bestaan met overgave heeft gestreden? Verkorting van de
arbeidstijd, zo luidde altijd het parool, méér vrije tijd; welnu, een steeds groeiend
percentage van de beroepsbevolking kan beschikken over ongelimiteerde vrije tijd.
Wat wil je nog meer?
Dat ik die vraag zo formuleer, zal wel komen omdat ik de jaren vijftig en zestig
min of meer bewust heb beleefd. Ik kan me goed herinneren dat zich allerlei stemmen
voegden in het koor van de arbeidersbeweging. Het ging met onze economie de
goede kant op, zo klonk het, we stevenden af op een tijdperk waarin niemand meer
zou hoeven te werken. De machines zouden het overnemen en iedereen kon zich
maar beter voorbereiden op een bestaan vól creativiteit. Het ‘recht op arbeid’ kon
ons verder gestolen worden, we zouden belang krijgen bij het ‘recht op luiheid’.
Maar nu het ernaar uitziet, dat de werkelijkheid zich aardig bij deze utopie begint
aan te sluiten, is het gemor niet van de lucht. Politici bieden het ene ‘banenplan’ na
het andere aan en het geroep om een eerlijke verdeling van de beschikbare arbeid
weerklinkt alom. Steekt het lang doodgewaande ‘arbeidsethos’ de beproefde,
calvinistische kop weer op? Is werk een waarde in zich zelf waar mensen niet buiten
kunnen? Zijn mensen alléén maar gelukkig als ze hun dagelijks brood in het zweet
des aanschijns hebben verdiend?
De beste studie van wat het betekent om werkloos te zijn is, denk ik, nog steeds
Die Arbeitslosen von Marienthal. Het onderzoek werd verricht door Paul Lazarsfeld,
Marie Jahoda en Hans Zeisel. Hun rapport verscheen voor het eerst vijftig jaar
geleden, in 1933. De ‘grote crisis’ was toen vier jaar aan de gang. De onderzoekers
hadden zich ten doel gesteld de sociaalpsychologische gevolgen van langdurige
werkloosheid te bestuderen en richtten zich daartoe op het vijftienhonderd zielen
tellende Oostenrijkse ‘fabrieksdorp’ Marienthal, niet ver van Wenen. Marienthal
was vóór 1929 een welvarend, zelfs enigszins modieus streekcentrum geweest. Het
grootste deel van de beroepsbevolking was werkzaam in de plaatselijke
textielindustrie. Maar de krach maakte hier abrupt een eind aan, binnen een paar
maanden tijd was het afgelopen. Andere werkgelegenheid was er niet, zodat de
bevolking een periode van uitzichtloze narigheid tegemoet ging. Hun inkomsten
werden gedecimeerd, de uitkeringen bedroegen maar een fractie van het loon dat ze
hadden verdiend.
Wat mij in het verslag opvalt is dat het wegvallen van de arbeid als zodanig niet
bepaald als een pijnlijk gemis ervaren wordt. Dat geldt veel meer voor zaken die je
als een uitvloeisel van het werk zou kunnen zien, behalve het loon vooral de contacten
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met de buitenwereld. De sluiting van de fabriek betekende dat mensen in een isolement
terechtkwamen en zich niet meer met de rest van de wereld verbonden voelden. Dit
had ingrijpende gevolgen voor het besef van tijd. Niemand hoefde zich meer te
haasten, daardoor werd de tijd ervaren als een peilloze leegte. De mannen van
Marienthal brachten vele uren door op straat, hangend tegen de muur of over een
brugleuning. De onderzoekers zijn zelfs zo ver gegaan om te tellen hoe dikwijls
mensen bleven staan als tegen de middag het verkeer in de hoofdstraat op zijn
hoogtepunt was. Bijna de helft van degenen die zich omstreeks die tijd op weg
begaven, hield drie of meer keer halt. Vanuit een schuilplaats werd met een stopwatch
de snelheid gemeten waarmee de Marienthalers zich voortbewogen; de helft liep niet
harder dan drie kilometer per uur. De enige persoon die zich in een looppas over de
openbare weg spoedde, was de plaatselijke dorpsgek. Slechts twaalf procent van de
mannen droeg een klok of horloge. De dagindeling in uren was voor hen volstrekt
zinloos geworden. Als oriëntatiepunten hadden ze nog over: opstaan, middageten en
naar bed gaan. ‘Daartussen verloopt de tijd,’ schrijven de auteurs, ‘zonder dat men
weet wat er nu eigenlijk is voorgevallen.’ Verschillende mannen hielden op
formulieren bij hoe ze hun dagen doorbrachten en het resultaat was steeds identiek.
Een voormalige hulparbeider van eenendertig jaar vulde zijn vragenlijst als volgt in:
6-7 geslapen
7-8 kind naar school gebracht
8-9 wandeling naar de spoorlijn
9-10 thuis geweest
10-11 op de hoek van het huis gestaan
11-12 gegeten
12-13 geslapen
13-15 wandeling gemaakt
15-16 boodschap gedaan
16-17 melk gehaald
17-18 met kind gespeeld
18-19 avondeten gegeten
19-20 ben gaan slapen
Voor bezigheden die hooguit vijf minuten in beslag nemen werd een heel uur in
gevuld. Buiten de drie dagelijkse hoogtepunten waren er doorgaans maar enkele
andere activiteiten van belang, zoals het spelen met de kinderen. Al het andere stond
niet in een zinvolle betrekking tot het eigen leven. Zó gezien is werkloosheid een
tweesnijdend zwaard. Wie zijn baan kwijtraakt, loopt een groot risico ook zijn vrije
tijd te verliezen. Alleen tijd die beperkt is kan ‘vrij’ zijn, want wat heeft het voor zin
om tijd in te delen als je er een overvloed van hebt? Wat je nog net vóór het eten had
willen doen, zo merken de onderzoekers van Marienthal op, kan gemakkelijk tot na
het eten worden uitgesteld of tot een ander tijdstip; ‘... en plotseling is de dag voorbij,
zonder dat het gebeurd is.’
Voor de vrouwen van Marienthal lag dit allemaal radicaal verschillend. Ze hadden
weliswaar eveneens hun ontslag gekregen, maar waren daardoor allerminst werkloos
geworden. Integendeel, hun dag was van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat boordevol
met werkzaamheden in huis: koken, naaien, verstellen, wassen, boodschappen doen,
kinderen verzorgen, opruimen, schoonmaken. Zij waren niet opgesloten in de
ledigheid, maar in de eentonigheid van hun bestaan. Vrouwen verlangden net zo
hevig als mannen naar het werk op de fabriek. En ook bij hen was het niet zozeer te
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doen om de arbeid als zodanig, noch trouwens om het geld, als wel om de
mogelijkheid de ‘gevangenis’ van het huishouden te ontvluchten.
Marie Jahoda, één van de auteurs van de studie over Marienthal, heeft zojuist een
nieuw boek over werkloosheid gepubliceerd. Ze betoogt daarin dat de gevolgen van
de huidige werkloosheid als twee druppels water lijken op wat er in de jaren dertig
aan de hand was. Als ze gelijk heeft, zet dit het roepen om méér werk, waar politici
vandaag de dag om het hardst mee bezig zijn, in een vreemd daglicht. Want het
diepste verlangen van werklozen schijnt niet in de eerste plaats te zijn om van negen
tot vijf aan de lopende band te staan. In plaats van een ‘banenplan’ kunnen de redders
van onze economie misschien beter eens komen met een plan voor de vrije tijd. Dat
is des te strategischer, omdat het er niet naar uitziet dat de massale werkloosheid
spoedig uitgebannen zal zijn.
■
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Gerrit Komrij
Tekening Joost Veerkamp

Tering Stein
32
De grote bloedplas waarin Termorshuizen met zijn devote knieën lag was uit de navel
van Suleika afkomstig. Verschrikt had hij omgekeken. Daar stond ze achter hem,
met haar armen over haar borst gekruist, en hoog daarboven torende haar hoofd.
Haar ogen staarden groot en blind in het niets, als de sfinx over de zandwoestijn. Af
en toe - bloep, bloep - perste zich uit haar buik wat bloed. Ze moest meteen met
Termorshuizen meegelopen zijn. Waarschijnlijk had ze Abdul willen volgen. Maar
waarom stond ze dan nu zo plotseling stil? Het leek of ze in haar zandwoestijn was
bevroren, of ze middenin de hitte was verkild. Stokstijf stond ze daar, en alleen het
borrelende bloed getuigde nog van inwendig vuur.
Termorshuizen kwam overeind en trad opzij. Hij wist nu dat er allerlei zonderlinge
dingen aan de hand waren, maar tegelijkertijd dat hij zich nergens over moest
verbazen. Dat hij zich daarnet, toen de liftruimte zich rondom Abdul vol bovenaards
licht had gezogen, voorover had laten vallen, dat had hij alleen maar vanzelfsprekend
gevonden. Het was immers altijd zijn devies geweest dat je de dingen moest nemen
zoals ze kwamen. Daar was je tenslotte een flexibele zakenman voor. Nu eens was
de tijd er rijp voor om te stelen, dan weer om houd de dief te roepen. Het hing er
gewoon van af met wie je te niaken had, met een rijke weduwe of met een rechercheur.
En in dit geval hadden ze hem in enkele minuten tijd geconfronteerd met een
bewegend lijk en een complete opstanding, hemelvaart incluis, de laatste nota bene
nog eens verlicht door Gods eigen schijnwerpers ook. Dan liet je je toch eerbiedig
zakken? Daar had Termorshuizen geen moeite mee. Logisch dat er op zo'n moment
een hallelujahachtige tinteling in je knieën kwam.
Ook nu, terwijl hij van een afstand naar de met tussenpozen vanuit haar buik bloed
ophikkende Suleika stond te kijken, zag je aan Termorshuizen dat hij niet langer van
plan was zich erover te verwonderen dat hij in een periode van wonderen leefde, en
dat maakte hem des te wonderlijker. Hij voelde zich al in zijn element, nog voordat
hij wist wat zijn element was.
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Suleika was duidelijk niet in haar element. Ze leefde dan wel weer, maar was ook
nog dood. Op de een of andere manier had ze de kracht weten op te brengen - was
het uit liefde voor Abdul? Wilde ze, over haar nog onbereikte graf heen, niet in de
steek gelaten worden? - om de plek te bereiken waar ze nu stond, maar daarmee was
ze blijkbaar uitgeput geweest. Ze had nog voldoende energie over om wat bloed naar
buiten te werpen, maar voor de hele machinerie was het te weinig.
Termorshuizen was juist tot de conclusie gekomen dat hij haar aanstonds weer
binnen de kring van zijn erotische belevingssfeer zou mogen begroeten, toen hij haar
zag bewegen. Heel langzaam weliswaar, maar ze bewoog. Met hortende gebaren en
schrille uitschieters - net zo'n mechanische pop als Abdul, maar dan veel minder
strak opgewonden - begaf ze zich naar de nog steeds openstaande lift.
Tussenbeide komen was hier niet mogelijk. Deze opeenvolging van louter verkeerde
bewegingen, deze tragische gooi naar wat leven maakten dat Termorshuizen toch
weer even als aan de grond genageld stond. Blindelings stapte Suleika in de
liftschacht. De lift zelf was met Abdul naar achthoog vertrokken. Ze tolde de koker
in en Termorshuizen hoorde hoe ze te pletter sloeg.
Hoe was ze voor de tweede maal weer zo in beweging gekomen? Om over de
eerste maal maar te zwijgen? Raadsels, raadsels. Was Pamela weer aan het
hypnotiseren geslagen?
(wordt vervolgd)
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Hugh Jans
Menuutje voor mei
Hoewel de seizoenen meer en meer vervaagd zijn, kunnen we toch wel
een paar specialiteiten vinden die typisch zijn voor de lentetijd,
produkten van eigen bodem, waarmee we een mooi meimenuutje
kunnen samenstellen. Ik zeg opzettelijk menuutje, om het niet te
uitgebreid te maken en om het aan de lichte kant te houden.
Vooral schol, bot en tong, kabeljauw en schelvis en voorjaarszalm zijn
nu best. Er is mooie andijvie, kervel, koolrabi, kleine bloemkool,
koolraap, meiknolletjes, spinazie en sterrekers en natuurlijk zijn er
de mooiste Hollandse asperges. Genoeg om een keuze te maken rond
wat jonge haantjes.

Gevarieerde salade
½ zwezerik
½ schol, gefileerd
zout & peper
bloem
maïsolie & notenolie
krop- of ijsbergsla
1 middelgrote ui, klein gesneden
24 kleine asperges, geschild en gekookt

voor dressing:
sap van ½ citroen
honing
zout & peper
maïsolie & notenolie
½ theel. sojasaus

Laat de zwezerik 1 uur in koud water met wat zout en citroensap of azijn uittrekken.
Blanceer hem dan door hem op te zetten in ruim vers koud water. Breng het aan de
kook, draai het vuur lager en laat het dan 10 minuten tegen de kook aan gaan. Spoel
de zwezerik onder de koude kraan en droog hem goed af met keukenpapier. Snij hem
in plakken en die weer in repen.
Snij de scholfilet overlangs doormidden en dan weer dwars in repen. Kruid
zwezerik en schol met zout en peper en haal ze licht door bloem. Schud teveel aan
meel eraf. Bak eerst de zwezerikrepen en daarna de repen schol goudbruin in een
koekepan met hete maïsolie gemengd met een theelepel notenolie. Laat ze uitlekken
op keukenpapier. Bekleed vier bordjes elk met 3 mooie bladen sla en leg per bord
op de sla 6 asperges, telkens twee naar boven wijzend, twee naar links en twee naar
rechts. Verdeel zwezerik en scholrepen hier tussen.
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Klop voor de dressing het citroensap met wat honing op met zout en peper. Klop
er dan ongeveer driemaal zoveel maïsolie gemengd met wat notenolie door en tot
slot de sojasaus. Besprenkel de salades hiermee en dien ze op.

Groene meisoep
1 liter kalfs- of groentebouillon (zie artikels over fonds 1 en 2 in VN van 30
okt. en 6 nov. '82)
¼ komkommer, in blokjes
1 meiknol, geschild, in blokjes
boter
1 dessertl. gehakte peterselie
zout & peper
½ eetl. blanke vleesgelei
1½ theel. instant bouillonpoeder
¼ theel. suiker
1 ons verse kervel, gehakt
½ theel. mint jelly (Cooper)
1 theel. aardappelmeel, opgelost in wat bouillon
Pernod

Maak de bouillon warm.
Fruit intussen de blokjes komkommer en meiknol in wat boter in een koekepan.
Strooi er de peterselie over en zout en peper wat. Roer alles goed dooreen en laat
komkommer en meiknol transparant worden. Voeg het mengsel aan de bouillon toe.
Laat het op laag vuur enige minuten sudderen in de open soeppot.
Breng de soep nu op smaak met de vleesgelei, bouillonpoeder, suiker, kervel, mint
jelly en proef. Kruid zonodig bij.
Bind de soep licht met het opgeloste aardappelmeel, laat het even doorkoken en
parfumeer met een scheut Pernod. Geef vers stokbrood met boter bij deze geurige
soep.

Jonge haantjes van het spit
2 jonge haantjes van 5 ons elk of iets meer, panklaar, opgebonden
zout & peper
boter

voor suas:
2 sjalotten, gehakt
120 g boter
2 dessertl. sherryazijn
2 worteltjes, klein gesneden
2 takjes verse dragon, gehakt
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6 dessertl. droge mousserende witte wijn
2 dessertl. droge Noilly Prat vermouth
1 dl blanke bouillon van kippemaagjes
zout & peper

Zout en peper de haantjes van binnen en van buiten en rijg ze aan het spit van een
elektrische grill of de ovengrill. Smelt een flinke klont boter in een sauspannetje en
kwast hiermee de vogels royaal in. Rooster ze 30 minuten aan het spit of tot ze mooi
goudbruin zijn geworden. Braad ze anders in een open braadpan, om de 15 minuten
kerend in de oven.
Maak intussen de saus. Zweet daarvoor de sjalotten kort aan in de helft van de
boter in een sauspan. Zorg dat ze niet kleuren. Blus het dan af met de sherryazijn en
laat het geheel inkoken. Voeg nu wortel en dragon toe met 2 dessertlepels van de
wijn en de Noilly Prat en damp het in tot de helft. Voeg dan de bouillon toe en kook
het weer wat in. Monteer nu met de rest van de koude boter, dus klop de resterende
koude boter er met telkens een klontje door. Roer de rest van de wijn erdoor, laat het
even wat opkomen en maak de saus op smaak af met zout en peper.
Haal de haantjes uit de grill, laat ze even betijen, halveer ze en verdeel ze over 4
borden. Begiet ze met de saus en geef er verse spinazie bij omgeven door een rand
van smeuïge aardappelpuree.
Bij deze gerechten kan een mooie Elzasser gewürztraminer gedronken worden.
Het dessert kan bestaan uit wat Leerdammer en Texelse geitenkaas met boter en
verse toost, met eventueel wat parten peer ernaast.
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[Nummer 6 - 18 juni 1983]
Literair paspoort
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Vlaams Tijdschrift
NFL

Wie iets over Poetry International 1983 en de dichters die er optreden wil weten moet
daarvoor het tijdschrift VAN OVERHEIDSWEGE kopen. Nummer 4 van de eerste
jaargang van dit tijdschrift is voor een deel aan de optredende dichters gewijd: iets
over hun persoon en werk en een of meer gedichten. Dit nummer is ook het officiële
programma. Dat is vreemd. Het tijdschrift is een uitgave van de Stichting Literair
Café De Overheid in Rotterdam; ik vermoed dat de organisatoren van Poetry
International op een interessante manier de kosten van een eigen programmaboekje
hebben afgeschoven op dit tijdschrift, dat gretig op deze boeiende aanbieding moet
zijn ingegaan. Voor Poetry International betreft het wellicht een financièel soelaas,
voor de belangstellenden in literatuur is het vervelend via deze fuik kennis te moeten
nemen van belabberde gedichten, gruwelijk of middelmatig proza en een inleiding
‘Van redaktiewege’ waarin in het beste literaire proza over het tijdschrift wordt
geschreven: ‘Inderdaad, een jaar geleden is het nu dat VAN OVERHEIDSWEGE
van de grond kwam. Vol enthousiasme gingen we er tegenaan. We wilden er wat
moois van maken. Geen gestencild blaadje met knittelachtige zielsontboezemingen,
maar een professioneel vorm gegeven magazine met volwassen literatuur. De eerste
jaargang loopt ten einde. Een gezamenlijke uitgave met de organisatoren van wat
volgens vele het belangrijkste literaire gebeuren in dit land is, is er de afsluiting van.
Een waardige afsluiting, al zeggen we het zelf. En volgend jaar om deze tijd? Wat
zeggen we dan tegen elkaar? “Dat hebben we vorig jaar om deze tijd ook niet
verwacht?” Of wellicht: “Weet je nog wel dat we toen dat literaire tijdschrift hadden?
Hoe heette dat nog maar weer?” Welkom, nieuwe lezer(es). Het antwoord ligt mede
bij u!’ Het antwoord is dat de organisatoren van Poetry International er nog wat
‘harder tegenaan’ hadden moeten gaan en ervoor hadden moeten zorgen dat de
bezoekers van het festijn verschoond waren gebleven van deze kolder, die men nog
niet in slecht vorm gegeven gestencilde blaadjes vindt. De Belgische schrijver Herman
Brusselmans, die een verhaal voor het blad heeft afgestaan, wordt met deze zin
ingeleid: ‘Een nog jonge Belgische schrijver trad op in Literair Café De Overheid
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en kreeg, zoals dat heet, “de zaal plat”’ Dat moet niet moeilijk geweest zijn. Boeiender
is het aan A. Alberts gewijde nummer van BZZLETIN 106. Uit een bibliografie van
zijn werk blijkt dat Alberts niet alleen veel meer geschreven heeft dan men denkt
(hij schreef onder meer ook Gedenkboeken voor de Stoombootmaatschappij Nederland
en de Machinefabriek Stork), maar ook ernorm veel heeft vertaald, werk van Diderot,
André Maurois, Samuel Pepys, Edgar Allan Poe, Barbara Tuchman en Daniel Defoe.
Een aantal artikelen over Alberts werk lijden aan de typische BZZLETIN-ziekte:
oeverloos geparafraseer van romans en verhalen in een vlees noch vis-stijl met
uiteindelijk weinig nieuws. Hieraan laboreren het overzichtsartikel van Erik de Blauw
en de ‘receptiegeschiedenis’ van Alberts werk door Graa Boomsma. Het is een
misverstand dat het interessant zou kunnen zijn om zo uitvoerig te lezen wat deze
of gene criticus heeft beweerd. Boomsma behandelt alle niet-historische boeken van
Alberts, waarbij blijkt dat de critici uiteindelijk niet zo erg uiteenlopen in hun
waardering en interpretatie. Het gaat om nuances en die hadden in een toegespitster
artikel beter tot hun recht gekomen. Bijna alle critici vinden dat Alberts een meester
is in verzwijgen en dat de ‘open plekken’ - als de ruimten die de lezer zelf moet
invullen en als de mentale staat waarnaar romanfiguren verlangen - Alberts
schrijversschap karakteriseert. Dit motief is Alberts. Daarom is het enigszins
verwarrend dat Boomsma zijn artikel begint met citaten uit het theoretische werk
van Pierre Macherey, Terry Eagleton en Wolfgang Iser die allen hebben geschreven
over ‘open plekken’, de betekenis van wat niet genoemd wordt en de veelbetekenende
stiltes. Deze theoretici hebben het over een algemeen kenmerk van literatuur. Bij
Alberts is het echter veel meer: zijn thema en een stijl. Hoe men beknopt kan schrijven
en veel kan zeggen bewijst het artikel van Magda Eggermont, die zich afvraagt of
Alberts een romantisch schrijver is. Die vraag is nogal obligaat en veel te groot, maar
terloops stipt zij de rol van de ruimte aan als een gewichtig en sfeerbepalend gegeven
in Alberts werk. Heel aardig is het artikel van Helle S. Haasse over Alberts tussen
de schrijvers over Nederlands-Indië: zij kent geen treffender en veelzeggender
weergave van de nuances in wederzijdse onverstaanbaarheid in het contact tussen
Europeanen en Indonesiërs. Han Lammers noteert herinneringen aan Alberts als
redacteur van de Groene Amsterdammer, Johan Diepstraten interviewde hem en het
gesprek dat G. Brands in 1974 met hem had voor het kunstprogramma Het heilig
vuur is hier afgedrukt. In de twee door een misverstand tegelijk verschenen nummers
van MAATSTAF (3 + 4) staan weer nieuwe resultaten van F.L. Bastets
onderzoekingen omtrent het leven van Couperus. Dat is altijd weer aardig. Zijn
speurtocht maken de lezers van MAATSTAF en DE REVISOR nu al jaren mee en
altijd komt er weer iets nieuws: ditmaal de brieven aan een Italiaanse vriendin. In
nummer drie staat een verhaal van Tessa de Loo, ‘De meisjes van de
suikerwerkfabriek’, dat men nergens anders dan in MAATSTAF verwacht. Het is
betrekkelijk realistisch en in de vorm niet feilloos, maar het is bij momenten flitsend
geschreven. Het gaat over een meisje dat met andere vrouwen dagelijks per trein
naar de suikerwerkfabriek rijdt. Zij bezetten min of meer een eigen coupé aan het
einde van de trein en daar speelt zich het een en ander af - ik zal het niet verklappen.
Het doet een beetje denken aan de film van Marleen Gorris, De stilte rond Christine
M.. Hans Warren stuitte bij zijn werk voor het publiceren van zijn Geheime dagboeken
op een collectie brieven aan een vriendin. Ze zijn uit de jaren na de oorlog en bevatten
veel intiems over Warrens literaire smaak, zijn natuurliefde en gedachten over de
wereld. De verhouding was niet van amoureuse aard, dus besluit Warren zijn brieven
niet zoals Couperus soms deed met ‘Ik kus Uedele de voeten’.
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Uitverkoren
Zany Afternoons door Bruce McCall (Alfred A. Knopf/Van Ditmar) Tekeningen
in full-colour van een van de origineelste Amerikaanse humoristen.
De methode door Alejo Carpentier (Meulenhoff) Een erudiete en opgewekte roman
over de lotgevallen van een Zuid-Amerikaanse dictator in Parijs.
Verfolgte des Glucks door Karin Reschke (Rotbuch Verlag/Nilsson & Lamm) Een
fictieve roman over het leven van Henriëtte Vogel, de doodsgezellin van Heinrich
von Kleist.

Elliott Banfield

The Other Man - Conversations with Graham Greene door Marie-Françoise
Allain (The Bodley Head/Keesing) Uitgebreide en boeiende uitlatingen van Greene
over zijn schrijverschap en reizen.
The Art of Designed Environments in the Netherlands door Lloyd W. Benjamin
II (Stichting Kunst en Bedrijf) Een zorgvuldig overzicht van de kunstzinnige
aankleding van de omgeving.
Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interesssantste van de afgelopen periode.
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De Japanse schimmen
Kenzaburo Oë in Nederlandse vertaling
De knoppen breken Het eigen lot door Kenzaburo Oë Vertaling: Noriko
de Vroomen en Henk Hoeks Uitgever: Meulenhoff resp. 237 p., 242 p.,
f29,50, f26,50
Aad Nuis
Terwijl op de radio het Requiem voor strijkers van Toru Takemitsu weerklinkt, vraag
ik me af of de douche van Japanse cultuur die deze weken over ons wordt uitgestort
veel zal bijdragen tot wezenlijk begrip. De achteloze luisteraar hoort van zo'n
muziekstuk minder op dan van het werk van menig tijdgenoot die dichterbij geboren
is. Maar is er niet iets bedrieglijks in de gemakkelijke toegankelijkheid die zo veel
moderne Japanse kunst lijkt te kenmerken? Nog maar ruim een eeuw geleden was
de Japnase cultuur even hoog ontwikkeld als hermetisch afgesloten. Sindsdien heeft
men er zich in snel tempo meester gemaakt van de verworvenheden van het Westen;
niet alleen van de technologie maar ook van de artistieke uitdrukkingsmiddelen.
Dat aspect van navolging vergemakkelijkt voor ons de herkenning. Meestal vallen
je bij de beschouwing van een modern Japans kunstprodukt wel één of meer
voorbeelden in uit het circuit van de wereldroem. Dat heeft aanleiding gegeven tot
het verwijt dat Japanse kunst imitatief en oppervlakkig zou zijn - maar dat lijkt me
een stereotiep en oppervlakkig verwijt. Het houdt geen rekening met de andere, voor
ons vrijwel onzichtbare pool van de Japanse cultuur, de eigen, onafhankelijk tot
wasdom gekomen traditie, waar elk Japans kunstwerk onontkoombaar mee in relatie
staat. Wat wij waarnemen lijkt op iemand die met vertrouwde gebaren een
onverstaanbaar telefoongesprek voert met een onbekende.
Ik wil niet van de weeromstuit het vreemde in Japan overdwijven. Ook dat is een
stereotiepe reactie, versterkt door het trauma van de oorlog. Duitse bezetters
schreeuwden ons toe in een taal die we allemaal wel zo'n beetje konden verstaan;
dat Japanse bezetters niet te verstaan waren, moet hen extra sinister hebben gemaakt.
De Japanse literatuur staat in feite waarschijnlijk niet zo veel verder van ons af dan
die uit Latijns-Amerika, maar er is een verschil in uitgangspositie. De
Zuidamerikaanse literatuur is een aftakking van de Europese cultuur die zich
moeizaam heeft ontworsteld aan het provincialisme en nu zelfbewust het eigen accent
laat horen. Japan heeft onbetwistbaar eigen wortels, en streeft in het bewustzijn
daarvan even zelfbewust het universele na, zowel in thematiek als in
uitdrukkingsvorm.
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Kenzaburo Oë

Wie geen Japans kent, blijft met dat al afhankelijk van vertalingen. Hoe goed die
zijn valt niet te controleren, en ook als ze goed zijn, blijven het interpretaties.
Bovendien zijn ze schaars. Een beeld vormen van de naoorlogse Japanse literatuur
is daardoor zo iets als orde scheppen in een berg legpuzzelstukjes als je bij voorbaat
weet dat negen van de tien stukjes zoek zijn. Bij afzonderlijke auteurs is de situatie
niet veel beter. Neem Kenzaburo Oë, volgens kenners de belangrijkste schrijver van
de generatie die nu tegen de vijftig loopt. Hij werd geboren in 1935 in een afgelegen
bergdorp en kwam op zijn achttiende als een stotterende provinciaal naar Tokio,
waar hij Frans studeerde en zich in Sartre en Camus verdiepte. In de winter van
1957-1958 debuteerde hij spectaculair met een aantal indrukwekkende verhalen en
een korte roman, De knoppen breken. In 1964 verscheen de roman Het eigen lot, in
1967 Voetballen in 1860, in 1973 De vloed reikt tot aan mijn ziel, in 1979 Eigentijds
spel. Dat zijn alleen maar de belangrijkste romans; hij schreef er veel meer, naast
verhalen en essays. Het eigen lot was al zijn achtste roman. In 1967, tien jaar na zijn
debuut, was hij aan een uitgave van zijn verzameld werk in zes delen toe. Ook over
politieke zaken schreef hij veel; hij neemt, lees ik, daarbij een onafhankelijk,
nieuw-links standpunt in - een omschrijving die zowel een Japanse Tamar als een
dito Piet Grijs kan doen vermoeden.
Een Japanse lezer heeft door dit alles een gedetailleerd en ordelijk samenhangend
beeld van de schrijver Oë dat een Nederlandse lezer moet missen. In 1970 verscheen
als eerste een vertaling van Het eigen lot, niet rechtstreeks uit het Japans maar uit
het Amerikaans. Die viel nauwelijks op. Wat beter verging het de rechtstreekse
vertaling van vijf verhalen uit Oë's eerste verrassende seizoen, die in 1973 verscheen
onder de titel De hoogmoedige doden. In 1977 kwam de vertaling uit van de lange
novelle De dag dat de keizer hoffelijk mijn tranen droogt, oorspronkelijk verschenen
in 1972 en daarmee tot nu toe het meest recente werk van Oë dat vertaald is. De nog
steeds voortwoekerende keizerverering wordt erin onder het mes genomen. Vorig
jaar werd Het eigen lot herdrukt en nu is dan de beurt aan De knoppen breken uit
1958, aangekondigd als de eerste piek in zijn werk, hoewel er in de verschillende
nawoorden bij vertallingen en andere korte introducties die ik onder ogen kreeg nooit
eerder sprake van is geweest. Dat is alles: twee korte romans, een novelle en een
handvol verhalen, in grillige volgorde uit een zeer omvangrijk oeuvre geplukt. Ik
voel me als een Japanse bespreker die een beschouwing wijdt aan Mulisch naar
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aanleiding van vertalingen van Archibald Strohalm en De sprong der paarden en de
zoete zee.
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Gelukkig is De knoppen breken een verhaal van een zo robuuste kracht dat dergelijke
muizenissen snel op de achtergrond raken. Een groep tuchtschooljongens wordt tegen
het einde van de oorlog uit Tokio geëvacueerd naar een bergdorp. Het vijandige
wantrouwen van de dorpsbewoners tegen deze criminele stadsjongens omsluit hen
minstens even doeltreffend als de muren van een gevangenis. Hun isolement wordt
volledig als de dorpelingen op de vlucht slaan voor een besmettelijke ziekte en de
jongens alleen achterlaten; de enige uitweg wordt gebarricadeerd. Ondanks de interne
dreiging van de ziekte en de uitwendige van de genadeloze buitenwereld houdt de
troep zich staande, samen met een deserteur die zich bij het dorp had schuilgehouden
en twee kinderen van aan de ziekte overleden ouders. Op hun onbehouwen manier
bouwen ze een kleine gemeenschap op, die weliswaar vol spanningen zit maar waarin
de saamhorigheid overweegt. Als na verloop van tijd de dorpelingen terugkeren in
de verwachting dat de ziekte grote schoonmaak onder de jongens heeft gehouden,
wordt de deserteur, die alles heeft gedaan om de epidemie te smoren, afgemaakt met
bamboesperen; de rest wordt weer in het gareel geschopt, met uitzondering van de
ik-figuur die aan het einde van het boek aan een vrijwel uitzichtloze vlucht begint.
Ook bij dit boek dringen zich reminiscenties op aan boeken uit andere literaturen.
In Camus' La Peste worden epidemie en isolering gebruikt op een enigszins
vergelijkbare manier. Vier jaar voor De knoppen breken was er ook in Engeland een
opzienbarend debuut verschenen, Lord of the Flies van William Golding, waarin
eveneens de reacties van een groep schooljongens op een volledig isolement worden
beschreven. Oë heeft deze boeken zeker gekend, maar zijn uitwerking van het thema
is heel anders, en heel overtuigend.
Het Japanse bergdorp is beschreven met de kracht van een nostalgie die eerder de
plaats dan de mensen lijkt te betreffen; het boek heeft daardoor stevige wortels in
een gedetailleerde werkelijkheid. Maar de handeling is zo elementair, de emoties
zijn zo universeel dat er nauwelijks ruimte lijkt voor culturele misverstanden: het
gaat over de onverschillige wreedheid van de wereld en de wanhopige noodzaak
daar iets tegenover te stellen, ook al is dat tot mislukking gedoemd. Dat wordt getoond
in het klein, in scènes die soms des te gruwelijker zijn doordat Oë betrekkelijk karig
is in zijn beschrijving van gruwelijkheden en doordat hij het donkere van dit sombere
verhaal verdiept door contrasterende lichtplekken.
De knoppen breken is van de tot dusver verschenen vertalingen waarschijnlijk het
best geschikt als eerste kennismaking. Het is jammer dat het nawoord van juist deze
vertaling zich vrijwel beperkt tot een korte samenvatting van het boek. Een introductie
van de schrijver en zijn overige werk zou meer op zijn plaats zijn geweest. Zulke
introducties zijn wel te vinden in de andere vertalingen. In De dag dat de keizer
hoffelijk mijn tranen droogt staat bovendien een verhelderend interview met de
schrijver door Noriko de Vroomen-Kondo, vertaalster en onvermoeibaar
pleitbezorgster van Oë in Nederland.

Tekening van Sjoerd Bakker op het omslag van ‘Het eigen lot’
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Ook Het eigen lot, dat ik in de onlangs verschenen herdruk las, is een markante
roman die zonder meer toegankelijk lijkt voor een Nederlands publiek, maar over
dat laatste groeit bij herlezing de onzekerheid. Het boek begint met een jonge
aanstaande vader die wegdroomt boven de kaart van Afrika: daar wil hij ooit heen,
maar de kans is gering. Hij ziet in het profiel van Afrika ook iemand met een
uitzonderlijk groot achterhoofd; dat blijkt profetisch. Het zoontje dat kort daarop
geboren wordt, heeft een hersenbreuk. Als het al blijft leven, dan toch als weinig
meer dan een plant, zo wordt hem te verstaan gegeven. Het betekent dat hij door de
zorg voor dat kind levenslang vast zal zitten aan een onbevredigend bestaan in een
huwelijk dat de last van de ramp nauwelijks zal kunnen dragen en in een baantje dat
hij als gesjeesd student aan de protectie van zijn schoonvader dankt. Afrika kan hij
vergeten.
Hij besluit, aangespoord door zijn schoonmoeder, het lot een handje te helpen:
een arts in het ziekenhuis blijkt bereid het kind minder voedsel toe te dienen dan
goed voor hem is. Is het niet voor iedereen het beste als hij sterft? Vijf dagen en
nachten brengt hij vervolgens door in dronkenschap en toenemende agitatie, in
afwachting van het verlossende telefoontje uit het ziekenhuis. Daarbij wordt hij
liefderijk opgevangen door een vriendin uit zijn studietijd, die zich geleidelijk ontpopt
als ideale minnares en lotgenote. Zij gaat zelfs zijn Afrikaanse droom delen en
beschikt over een schoonvader (haar man heeft zelfmoord gepleegd) die bereid is
het geld te leveren voor een reis van het paar naar het verre continent. Maar het loopt
anders. Als het telefoontje uit het ziekenhuis eindelijk komt, blijkt het kind
springlevend te zijn. De dokters hebben voor zijn leven gevochten en willen nu graag
een operatie uitvoeren, al weten ze niet wat het resultaat zal zijn. Dat het kind imbeciel
zal blijven, is waarschijnlijk. De vader rukt voor de laatste keer aan zijn boeien: hij
weigert de operatie en neemt het kind mee naar een louche aborteur van wie zijn
wereldwijze vriendin het adres weet. Op het laatste moment komt hij tot inkeer en
brengt het kind terug naar het ziekenhuis voor de reddende operatie. Hij wil niet
meer weglopen voor zich zelf en schikt zich in zijn eigen lot. De vriendin vertrekt
met een ander vriendje naar Afrika.
De knoppen breken is in de eerste plaats de beschrijving van een existentiële
situatie, al loopt ook dat boek uit op een fundamentele morele keuze van de jonge
hoofdpersoon. Hij volgt het smalle pad van het zich zelf kiezen, in tegenstelling tot
de brede weg van het gewoon je zelf willen zijn. De jonge vader in Het eigen lot
doet dat uiteindelijk ook. Het laatste boek draait echter helemaal om dit morele
dilemma. En omdat niet de hoofdlijnen maar wel de kleurgevende nuances van de
moraal sterk tijd- en plaatsgèbonden zijn, schept dat de mogelijkheid van culturele
misverstanden. Een Japanse lezer die een Nederlandse roman zou lezen rond de
thema's abortus en euthanasie zonder de controversen in onze samenleving over die
zaken op zijn duimpje te kennen, zou de grote lijn wel kunnen volgen maar veel van
de kenmerkende bijzonderheden missen omdat hij niet kan nagaan in hoeverre de
personages zich in hun handelen en denken afzetten tegen of aansluiten bij bepaalde
maatschappelijke opvattingen. Omgekeerd moet dat ook wel zo zijn. Ook in Japan
schrijft de geldende moraal ongetwijfeld voor dat zo'n kind in leven gehouden moet
worden, maar hoe uitzonderlijk het gedrag van de hoofdpersoon er zal zijn
ondervonden, en door wie, dat weet ik niet precies. Ook weet ik niet hoe
onconventioneel en misschien aanstootgevend de met grote gevoeligheid weergegeven
liefdesgeschiedenis eigenlijk bedoeld is. In een Nederlandse roman zou die relatie
waarschijnlijk problematischer zijn uitgevallen; ook zou de held meer energie hebben

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

gestoken in het wegredeneren van zijn scrupules en het wegmoffelen van zijn
gevoelens. Het valt op dat de Japanse held geen moment in het laatste lijkt te slagen:
de keus ligt voor hem dan ook uiteindelijk tussen acceptatie van het kind of
krankzinnigheid en zelfmoord, zoals in het verhaal Agoei het luchtmonster, dat ik
alleen in het Engels ken en dat een in dezelfde tijd geschreven alternatieve versie
van het grondverhaal bevat.
Het is heel goed mogelijk het boek te lezen zonder zich druk te maken om dit soort
vragen en gewoon zelf uit te maken of men het meer of minder polemisch en
moralistisch wenst op te vatten. De roman is er sterk genoeg voor, en het is wel zo
gemakkelijk. Waarom zou men zich zelf plagen met onzekerheden die alleen door
grondige studie wellicht ten dele zouden kunnen worden weggenomen?
Uit nieuwsgierigheid, denk ik. Mij blijft het tenminste dwars zitten dat ik in een
literatuur als de Japanse nooit werkelijk thuis zal raken en dat ik van een auteur als
Oë niet net zo veel kan lezen als ik zelf wil. Bij alle gepaste tevredenheidsbetuigingen
over het gebodene knaagt zachtjes het besef dat ik fascinerende schimmen zie achter
doorschijnend papier; de deur krijg ik niet open.
■
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Leuke middagen
De megalomane humor van Bruce McCall
Zany Afternoons door Bruce McCall Uitgever: Alfred A. Knopf 126 p., f
49,30 Importeur: Van Ditmar
Judith Staghouwer
Amerika moet een land zijn waar spanning op staat. Er is geen land waar zoveel aan
humor wordt gedaan. Hoor je iets wat je niet helemaal thuis kunt brengen, dan heb
je in negen van de tien gevallen met een wise-crack te maken. De humor is er typisch
Amerikaans omdat ze zo Europees aandoet. Fran Lebowitz, die de dingen in de
wereld verdeelt in twee categorieën - natuurlijke dingen en kunstmatige dingen behoort zelf tot de kunstmatige dingen, zegt ze. De natuur en zij hebben te weinig
gemeen: ‘We gaan niet naar dezelfde restaurants, lachen niet om dezelfde grappen
en, het belangrijkste, hebben niet dezelfde vrienden en kennissen.’
Waarom dit Amerikaanse humor is, zou ik niet weten, ik heb er tijdens mijn verblijf
verklaringen voor gezocht, maar het is het wel. ‘Iedereen heeft het altijd over mensen,
maar niemand doet er wat aan’ is een variatie van Lebowitz op ‘Iedereen heeft het
altijd over het weer, maar niemand doet er wat aan’ - Amerikaanser kan het niet. De
humor van de Amerikaanse tekenaar Bruce McCall is ook onmiskenbaar Amerikaans,
maar in dit geval weet ik wel waarom: door zijn belangstelling voor megalomanie,
in kunstmatige dingen wel te verstaan.
McCall heeft een verhouding met de letter m in het woordenboek. Alle woorden
met een m, geschreven met een hoofdletter, roepen iets bij hem wakker: megalomanie,
Mannon, monolitisch, Mammoet, speciaal deze woorden brengen hem tot daden: het
tekenen van grappen in full-colour. Is het groot, pretentieus, hoogmoedig, maniakaal,
buiten proportie, dan voelt hij zich aangesproken. McCall heeft het dus druk, want
hij woont in Amerika. Megalomanie is een manier van denken aan de rand van de
krankzinnigheid: de paleizen en gebouwen van Albert Speer, het monument voor
Victor Emanuel II in Rome, de piramides, de in rotsen uitgehakte koppen van
Amerikaanse presidenten, het Vrijheidsbeeld in New York, de sfinxen, de
wolkenkrabbers, de astronauten naar de maan, de Amerikaanse auto's van de jaren
vijftig, de Concorde, de supertankers, de Titanic, de eredienst aan Mannon in Las
Vegas, Disney World.

Auto's
In Zany Afternoons van McCall staan prachtige satirische aanvallen op allerlei vormen
van megalomanie: van het nog jonge Afrikaanse staatje Rwanda, dat een eigen
luchtvaartmaatschappij heeft bestaande uit één Boeing die aan de grond staat omdat
niemand ermee kan vliegen, tot het nieuwe spel van de jet set: een soort middeleeuws
steekspel in helikopters. McCall heeft een passie voor auto's uit de jaren vijftig, maar
ook een scherp inzicht in de emoties die ze wilden oproepen. Exemplarisch hiervoor
is de achterbank van zulke monstrueuze auto's, die McCall verschillende malen
tekent. Dergelijke auto's tekent hij in volle vaart, ondersteund door ronkende
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advertentieteksten als ‘The new cars that say, “Get out of my way!”’. Die achterbank
wordt afzonderlijk in een inzet getekend, dan komt de ware emotie beter uit: hoe
groter hoe beter. De achterbank is bij McCall het ding dat het beste uitdrukt wat de
mensen in hun auto zien: hij is zacht, glooiend, gevuld, discreet glimmend en riant.
Een symbool voor het nietsontziende ‘pakken wat je pakken kunt’. Op een van deze
gigantische achterbanken heeft hij ook een gelukkige bezitter neergezet, die erbij zit
als een dwerg, geflankeerd door een gigantische Dagobert Duckzak vol geld. Er is
een reeks tekeningen die gaan over wat men zou kunnen noemen ‘recreatieve
megalomanie’. We zien dan een gigantisch grasveld waarop tanks polo spelen, met
als onderschrift ‘God, How our gardener hated that game!’ of officieren uit een
fantasieleger die niet bezig zijn met het schieten op fazanten of duiven, maar op
zeppelins, waarbij onder meer staat dat het de Duitsers zijn die het spel proberen te
bederven omdat ze artillerie inzetten. Tot dezelfde reeks behoort ook ‘Indoor Golf’,
een tekening waarbij dit spel gespeeld wordt in een kathedraal met reusachtige
gotische ramen en een galerij waarop een restaurant is gevestigd zodat de
toeschouwers tegelijk kunnen eten. Alle tekeningen in deze categorie houden zich
tevens bezig met de buitensporige verwachtingen die de techniek vóór de Tweede
Wereldoorlog wekte, zoals die over ‘Wing Dining’, dames en heren aan keurig
gedekte tafels op de vleugels van een vliegtuig. Op ‘New York, Once Upon a Time’
zien we een metrostation als een lounge van een hotel, compleet met gerant in wit
jasje en een bank waar je, als je er eenmaal op bent gaan zitten, niet meer af komt.
Toppunt van amusante grootheidswaan is McCalls verbeelding van interieur en
exterieur van het motorschip de Tyrannic, naar analogie van de onfortuinlijke Titanic.
Dit schip van McCall is zo groot dat New York er Madurodam bij is. Alles is
reusachtig: de Gentlemen's Smoking Lounge, de trap naar het A-Deck, de hutten, de
eetzaal, de schroeven. De passagiers vallen in het niet en zitten er verloren bij; de
wandelaars op het dek voor de eerste klasse bevinden zich op een gigantische
geëgaliseerde woestijn en de bordjes wijzen uit dat men als passagier tweede klasse
niet moet proberen over het touw te klimmen. Het is een boot ‘to make Neptune
blush!’
McCall heeft iets met zeppelins. Er staat een prospectus in Zany Afternoons voor
een vakantiereis met een zeppelin waarin alles wordt aangeprezen terwijl de
afbeeldingen tonen dat men door de dood zelf wordt bediend, bestuurd,
beziggehouden, zodat men niet kan zeggen niet geweten te hebben dat men uiteindelijk
een zware sigaar zal roken. Het oproepen van vanzelfsprekende tegenstellingen in
megalomane toonaard is McCalls sterkste kant: hij maakt een tekening van een
schitterende, gele auto, de Mogul V-24, die stopt bij een arbeidsbureau waar een
bordje hangt met de mededeling ‘No Jobs’; de tekst geeft een recept tegen de
depressie: ‘Well just depress the gas pedal’ van de automobiel en de betere tijden
zijn weer aangebroken.
Maar McCall kan ook op kleinere schaal denken. Hij maakte een aflevering van
het hobbytijdschrift Popular Workbench (‘Written So Even You Can Understand
It’) met vele vernuftige uitvindingen, adviezen en nieuwtjes. Zoals de schijnwerper,
aangebracht op de schoen, de schrijfmachine aangedreven door een dieselmotor die
vier miljoen woorden doet op amper vijf liter brandstof, de zigzag kogel om de vijand
in de war te brengen en het nieuwtje dat een Japanse officier een perfecte replica
heeft gemaakt van Pearl Harbor. Ook de advertenties in dit tijdschrift maakte McCall
zelf, zoals die voor de longarts die speciale sigaretten moet kopen om tijdens operaties
aan doorgerookte longen rustig te blijven.
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In het unieke postzegelalbum treffen we zegels aan die de verzamelaar nerveus
zullen maken: speciale uitgaven ter gelegenheid van het feit dat de eerste verwarmde
scheerzeep op de markt kwam, de eerste niet-statische nylonsok, het eerste hondevoer
met een kaassmaak. Een heel zeldzame zegel is ook die ter gelegenheid van het feit
dat de trein Rome-Reggio-Calabria gedurende 365 dagen zonder ongelukken heeft
gereden, en niet te vergeten de zegel uit Bolivia die niet helemaal af was voor er
alweer een nieuwe revolutionaire junta aan de macht kwam. Een postzegel uit China,
1972, herinnert aan het heuglijke feit dat voorzitter Mao, zwemmend in de rivier de
Yantze vanuit het water opbelde naar de waterpolitie dat er een man was verdronken.
De tekeningen van Bruce McCall beschrijven leidt niet tot beklijven, men moet
zien hoe iemand in zijn zelfgebouwde (‘without tools or glue!’) vliegtuig zijn raam
uit raast, hoe het House of Lords bezoek krijgt van een Duitse bommenwerper, hoe
een verkoper van kranten een krant uitvent met de tekst ‘Temper, temper, Mr. Hitler’
terwijl op de achtergrond de bommenwerpers hun karwei op London doen.
In de reeks advertenties ten behoeve van de opleving in de Amerikaanse
autoindustrie staat ook een reclame voor de concurrentie: de Franse firma Vume
adverteert met een auto die zo exclusief is dat er geen enkele van zal worden gebouwd.
McCalls ontwerp, ten slotte, voor The Museum of the Hat/Musée de Chapeau is nooit
uitgevoerd, maar wordt bij dezen bekroond.
■
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2. New York, Once Upon a Time

6. Gelegenheidszegel: voorzitter Mao

7. De achterbank van de Mogul V-24
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8. Ontwerp voor het Museum van de Hoed

3. De zo exclusieve auto dat hij nooit gebouwd is

5. Uit de serie That Fabulous Battle of Britain
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Wolf in schaapskleertjes
Een onnozele hoofdpersoon in een onwereldse roman
Wolf door Gerard Reve Uitgever: Elsevier 215 p., f24,50
Carel Peeters
De eerste zin van Gerard Reve's roman Wolf houdt de belofte van een wonderlijk
boek in. In de stijl van simpele jongensboeken staat er: ‘Toen Wolf nog een jongen
was, had hij dikwijls onenigheid thuis, en er gingen weinig dagen voorbij waarop
hij geen ruzie had met zijn ouders.’ De charme van deze zin wordt verklaard door
wat de lezer er in legt: dit is een ironisch begin in een brave stijl over een jongen die
helemaal niet zo braaf zal blijken, denkt hij, Reve kennende. Maar het pakt niet zo
uit. (Dat die zin zo aardig is komt ook vanwege de herinnering aan de eerste zin van
Van Schendels Een zwerver verliefd, dat bijna identiek begint: ‘Toen Tamalone een
knaap was van dertien jaren...’).
De ironie die men van Reve verwacht is in Wolf geheel afwezig, het is allemaal van
een protestantse ernst. Dat is opmerkelijk, want er is nauwelijks een boek van Reve
waarin hij niet enigszins een loopje neemt met zijn eigen wereld. Wolf is een vreemd
boek, omdat Reve zo consequent is; ik vond maar één korte passage waarin hij geestig
doordraaft. Hoe vreemd ook, een stomvervelend boek blijft het: het is langdradig,
vol herhalingen, de ontwikkeling is voorspelbaar of wordt bepaald door het toeval
van een onwereldse orde, de emoties blijven woorden, de verlangens worden
geneutraliseerd door zouteloos archaïsch proza, de sprookjesachtige wereld is niet
intrigerend, de half middeleeuwse/half eigentijdse wereld raar, de volslagen onnozele
hoofdpersoon blijft nergens iets van begrijpen.
Het refrein van de roman is het verlangen van de jongen Wolf naar een ‘broertje’.
Dat wil je hem direct geven. Maar Reve maakt een omweg van meer dan tweehonderd
pagina's, en het is alsof je bij het begin hebt zitten wachten tot hij terug komt, na
enige tijd vermoedend dat het geen avontuurlijke omweg zal worden en bekend met
elke afloop, hoe die ook zal uitpakken. Wolf is hierdoor een roman waar men maar
half geïnteresseerd in leest. De stijl, de hoofdpersoon en wat er gebeurt is potsierlijk.
Na enige tijd vraagt men zich af waarop toch werd bedoeld toen in de eerste zin van
het boek sprake was van ‘onenigheid met zijn ouders’. Wolf verlaat het ouderlijk
huis met een kleine erfenis en een woonwagen om de wereld in te trekken en zijn
brood te verdienen met zingen en dansen in publiek. Het is juist iemand die geen
vlieg kwaad doet en bij dreigende of werkelijke onenigheid zijn mond houdt. Reve
moet van Wolf niets anders dan een volslagen onnozele hebben willen maken wiens
existentie bestaat uit rijden in een auto, eten, slapen, zingen, dansen en die
voortgedreven wordt door een primair verlangen naar een mooie jongen die hem
daarbij als zijn ‘broertje’ gezelschap wil houden.

Het metafysische kwaad
Wolf is in alles de schuldeloze en zachtzinnige tegenhanger van De circusjongen,
een roman waarin alles gecentreerd is rond het kwaad dat in de hoofdpersoon is
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gevaren, komend van een tijd ‘vóór het bestaan van de wereld.’ Dit metafysische
kwaad speelt zich in de geest en in werkelijkheid af en alles wat in Wolf afwezig is
komt er in voor: sadisme, masochisme, verkrachting, mishandeling. In De
circusjongen draait alles ook om een broertje. Het bestaat niet en daarom wreekt de
hoofdpersoon zich op anderen. Dat ‘broertje’ is bij Reve de imaginaire personificatie
van het universeel ‘gemis’: de afwezigheid van geluk, het niet bestaan van de alle
schuld wegwassende jongen, het gevoel aan de rand van het bewustzijn waar men
vermoedt dat ‘het’ zit - hoe men het ook wil noemen. De verkrachtingscene in De
circusjongen, waarin de hoofdpersoon zich evenals Wolf voorbeweegt in een rijdend
huis dat hij geërfd heeft van een oude dame, is daar ondubbelzinnig over. Op het
moment van de daad staat er: ‘Het kwam mij voor, dat ik, als ik de begeerde diepere
toegang eenmaal verkregen had, voorgoed een verborgenheid doorbroken zou hebben,
en zelfs zou weten en begrijpen, waar mijn lieve, voor eeuwig weggereisde broertje
zich in de diepte van de zee bevond, in een geheim Paleis waar hij leefde en geen
water was en een Koningin hem liefhad die al zijn kleren verstelde en hem smeekte,
nooit meer uit zee op te stijgen.’

Gerard Reve

Het meisje in De circusjongen wordt zo ruw behandeld omdat de hoofdpersoon
zich in zijn hoofd heeft gehaald dat ze een broertje móet hebben. Dat heeft ze niet
en ze wordt daarvoor ‘gestraft’. De dansende en zingende Wolf weet helemaal niet
wat ‘straf’ is. In zijn beperkte geest is de echte wereld afwezig en is de tijd een eigen
vinding van Reve. Voor het dansen en zingen van Wolf voor publiek zijn mensen
nodig, maar ze spelen verder geen rol. Hetzelfde geldt voor de steden die hij aandoet.
Ze hebben geen naam, Voor de rest zijn er wegen waarop hij zich verplaatst. Dit
alles geeft Wolf een onwezenlijk karakter. Bovendien komt er een waarzegster in
voor die in een woud woont en een man met een toverhoed. Wolf heeft een rijbewijs
en rijdt in een auto met een woonwagen er achter, maar hij weet niet wat ‘biologie’
is. Wat een bandrecorder is evenmin: ‘Ook bestonden er tegenwoordig dozen, waarin
muziek zat, die men niet zelf hoefde te maken: een elektrieke machine in die doos
rolde van een spoel een lint af, dat om een tweede spoel weer werd opgerold.’ Wolf
is een derivaat van Rousseau's edele wilde, wiens schuldeloze en onnozele adel echter
wordt getoond met een minimum aan onedel gedrag in de wereld om hem heen. Er
zijn slechts twee mensen die niet aardig tegen hem zijn, maar hij is het niet zelf die
zorgt dat ze weer verdwijnen.
Er bestaat nog een andere ‘Wolf’ in het werk van Reve. Dat is de jongen in het
schitterende verhaal ‘Oompje Beer En Zijn Vriendjes’ (in Een eigen huis) die met
zijn vriendjes op bezoek gaat bij Oompje Beer die de schutting om zijn tuin aan het
repareren is. De Wolf in dat verhaal is een brutaaltje dat om een groter pepermuntje

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

vraagt als hij een klein pepermuntje krijgt aangeboden en die ‘Ouwe kop’ roept als
Oompje Beer met de schutting klaar is en hij de jongens niet meer kan zien.
Brutaal en sadistisch is de Wolf in de nieuwe roman niet, hij is verlegen en
bescheiden, leeft geheel selfsupported in zijn rijdende huis en voedt, kleedt en bewast
zichzelf.
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Het sprookje van de zwervende, romantische muzikant wordt verstoord als zich een
‘broer’ en ‘zus’ in zijn leven dringen. Dat is het onbedoelde resultaat van zijn
verlangen naar een ‘broertje’: de jongen stond tussen en het publiek en bleek bij
nadere kennismaking een ‘zus’ te hebben. De twee nestelen zich in Wolfs leven en
woonwagen, maar de lezer weet dan al dat hier iets niet pluis is. Wolf was immers
eerder in het boek naar een waarzegster geweest die hem had afgehouden van een
huwelijk en hem daarna vriendelijk had weggestuurd met de mededeling die ze had
opgevangen uit de onderaardse wereld, luidend ‘De twee zijn geen familie’. Bovendien
was op een dag een vriendelijke man op Wolf toegelopen die hem zijn hoed schonk,
een toverhoed waarbij de tekst hoorde ‘Als het ja is blijft hij liggen, als het nee is
gaat hij op en neer.’ Wolf doet de onthutsende ontdekking dat het een echtpaar is dat
zich voornamelijk van zijn geld meester wil maken. Ze dansen ook niet op de manier
die hij gewend is en willen alles ‘professioneel’ aanpakken. Zijn fantasieën omtrent
dit ‘broertje’ houden lang stand, maar hij ontmoet de man van de hoed weer en die
heeft gauw door wat de bedoeling is van het tweetal en bonjourt ze Wolfs leven uit.
Wat Wolf in zijn fantasieën wil is: met ‘broertje’ onder de douche staan en hem
overal wassen. Dat wordt uitentreure herhaald.
Na het debâcle met het echtpaar gaat Wolf weer naar de waarzegster die hem
ditmaal de raadselachtige mededeling ‘Het geluk komt van de zee’ doet. ‘Een
matroos!’, denkt de lezer, en waarachtig, na enige tijd verschijnt er een matroos die
eenzaam en ongelukkig is en die ook op zoek is naar een broertje. Het hoofdstuk
waarin de matroos (Vos genaamd) opduikt wordt voorafgegaan door een hoofdstuk
dat eindigt met de voor deze roman typische brave stijl: ‘In de verte, vóór hem, lag
onder het maanlicht de zee met al haar geheimen. Vandaar moest het geluk komen.
Maar hoe dan?...’ Broertje Vos is het geluk in persoon, maar zijn verlangens reiken
toch verder dan de persoon van Wolf. Hij wil een écht klein broertje en dat verlangen
is niet uit te bannen, ook niet door Wolf. Wederom ontmoet Wolf de vriendelijke
meneer (‘Plotseling tikte iemand hem op de schouder’), die zegt dat hij in een vorig
leven veel slechts gedaan heeft en nu alleen nog maar ‘goed doet waar hij kan’. Hij
raadt Wolf aan met zijn vriend naar het land Pauvranië te gaan, ‘twee dagreizen hier
vandaan.’ Daar beleven de vrienden vele onbeduidende avonturen, waarbij Wolf zijn
vriend uiteindelijk moet achterlaten. In zijn metafysische goedheid schikt hij zich in
alles.

Konijnekleren
Wat in De circusjongen slecht is, is in Wolf goed. Wolf keert van zijn omzwervingen
terug naar zijn ouderlijke woning en treft daar alleen nog zijn zuster - zijn ouders
zijn inmiddels overleden. Hij vindt er wel iemand anders terug. Enige tijd voor hij
zijn zwerversbestaan begon had hij aan de rand van het dorp kennisgemaakt met een
jongen die daar zijn tentje had opgeslagen. De indruk die deze André op Wolf maakte
was onuitwisbaar. In een sprookje kan alles, dus blijkt André na al die jaren weer
aan de rand van het dorp bij zijn tentje te zitten en worden de twee dan toch verenigd.
Ze zullen nog lang en gelukkig leven.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

De brave, archaïsche stijl van Wolf, de ondiepe gevoelens die hij steeds in dezelfde
toonaard koestert en de sprookjes-avonturen die hij beleeft - waardoor alles zo maar
kan en de spanning erbij voorbaat aan ontnomen is - maken de roman vlak en tot een
homosexueel niemandalletje. Het is nergens geestig, behalve in die ene passage
waarin beschreven wordt hoe Wolf en Vos kleren kopen waarin ze kunnen optreden.
Ze kopen kleding waarin ze als wolf en vos voor de dag kunnen komen, maar ook
‘gedragen kleren van een konijn’, omdat die ook nog voorhanden zijn: ‘“Hebben we
daar wel wat aan?”, vroeg Wolf aan Vos. “Je weet nooit”, meende Vos. “Laten we
die konijnekleren erbij kopen.” Hij wees Wolf er op, dat er steeds minder dierekleren
in de handel zouden zijn, omdat het aantal dieren snel afnam, door de welvaart, en
dat het dus een gelegenheid was die zich misschien nooit meer opnieuw zoude
voordoen. Toen hakten ze de knoop door, en kochten de konijnekleren erbij.’ In deze
passage is de gereformeerde jongensboekenstijl even afwezig.
Het is jammer dat Wolf als pendant van De circusjongen niet echt ontroerend is.
Het is slap, ongeïnspireerd, van een andere wereld en ontastbaar deugdzaam. Het
speelt in op gevoelens die ik met Rien Poortvliet associëer: de vossen en hun hollen,
het edele boerenbedrijf, het handwerk, de wolf in schaapskleren. In hofkringen weet
men nu wie er als stand-by is als Rien Poortvliet op Prinsjesdag de griep mocht
hebben.
■
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De jaren van virtuositeit
Het eerste deel van een verrukkelijke biografie over Franz Liszt
Franz Liszt - The Virtuose Years 1811-1847 door Alan Walker Uitgever:
Alfred A. Knopf, f 76,85 Importeur: Van Ditmar
Maarten 't Hart
De kleurrijkste persoonlijkheid in de muziekwereld van het vorige millennium was
ongetwijfeld Franz Liszt. Hij beheerste de gehele negentiende eeuw. Hij kende alle
beroemde en minder beroemde componisten. Hij was de schoonvader van Richard
Wagner, die hij overleefde. Hij werd geboren in een achterafdorpje in Hongarije, in
Raiding, op 22 oktober 1811 en hij stierf, passend, in Bayreuth, op 31 juli 1886. Net
als de jonge Mozart reisde hij met zijn vader op zeer jeugdige leeftijd door Europa
om zich als wonderpianist overal te laten horen. Na een slopende concertreis van
drie jaar stierf zijn vader in 1827 in Boulogne. Liszt vestigde zich spoedig daarna in
Parijs, waar hij alle belangrijke literatoren ontmoette en kennis maakte met Chopin
en Berlioz. Het is goed te beseffen dat hij toen nog maar net in de twintig was.
In 1835 ging hij er met een oudere gravin, Marie D'Agoult, vandoor. Deze gravin
was getrouwd en had twee kinderen. In de jaren dat ze met Liszt samenleefde kreeg
ze nog drie kinderen, waaronder dochter Cosima, de latere echtgenote van Hans von
Bülow en Wagner. Hoewel Liszt enige tijd min of meer afgezonderd met zijn gravin
samenleefde, begon hij al spoedig weer concertreizen te maken. Hij begaf zich naar
zijn geboorteland Hongarije, en bereisde daarna heel Europa. Ja, tot diep in Rusland
en Turkije bracht hij zijn gehoor in vervoering met zijn wonderbaarlijk pianospel.
In 1847 zette hij abrupt een punt achter zijn carrière als pianovirtuoos. Hij vestigde
zich in Weimar en bleef daar dertien jaar. Hij leefde daar samen met een prinses. Na
die tijd woonde hij afwisselend in Rome, Boedapest en Weimar, en in 1865 kreeg
hij de tonsuur. Aldus werd de man, aan wiens voeten gravinnen, prinsessen en gewone
vrouwen hadden gelegen, een wereldlijke priester. Later bracht hij het zelfs tot Abbé.
Maar dat belette hem niet toch overal heen te reizen en ongemeen actief deel te nemen
aan het muzikale levan zijn tijd.
Deze nieuwe biografie van Walker behandelt de eerste periode van het leven van
Liszt tot aan het magische jaar 1847. Walker had het in zoverre gemakkelijk dat het
vrijwel onmogelijk is een saai boek over Liszt te schrijven. Alles is bijzonder aan
deze man. Men hoeft maar te vertellen over zijn glorieuze verdwijning met de gravin
D'Agoult naar Zwitserland en men heeft al een wonderroman in handen. Maar Walker
stuitte ook op de moeilijkheid dat bij Liszt ‘Wahrheit und Dichtung’ reeds tijdens
zijn leven onontwarbaar verweven werden. Er is genoeg materiaal. Velen die met
Liszt in contact kwamen, schreven over hem. George Sand bracht bij voorbeeld in
Lettre d'un voyageur uitvoerig verslag uit over het verblijf van Liszt met zijn gravin
in Chamonix. Zo deed ook Pictet in Une Course à Chamonix. En de gravin zelf
vertelde haar versie van het hele verhaal later uitvoerig in de roman Nélida, die zij
onder het pseudoniem Daniel Stern lang nadat het uit was met Liszt publiceerde.
Ook Balzac maakte in Béatrix dankbaar gebruik van alles wat George Sand hem had
verteld over Liszt en zijn gravin. Walker, kortom, moest voortdurend de brandende
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kwestie onder ogen zien: wat is waar, wat gefantaseerd? Met een
bewonderenswaardige nauwgezetheid, een scrupuleusheid die slechts het resultaat
kan zijn van onderzoek van decennia, ontrafelt hij alle draden, weet hij overal op
aannemelijke wijze de feiten achter alle verdichting naar voren te halen.

Identificatie
In heb zelden zo'n verrukkelijke biografie gelezen. Walker schrijft wel wat stijfjes,
maar dat is in dit geval juist een voordeel omdat wat hij te melden heeft zelf kleurrijk
genoeg is. En na de eerste honderd pagina's (waarbij hij het het moeilijkst had omdat
over de jeugd van Liszt bitter weinig bekend is) lijkt hij vleugels te krijgen.
Het aardige van deze biografie is ook dat Liszt in de ogen van Walker absoluut
geen kwaad kan doen. Liszt is zijn grote held, de maatstaf voor alle dingen. De gravin
wordt niet bepaald als een aardige persoonlijkheid afgeschilderd, en dat geldt eigenlijk
voor alle anderee personen waarmee Liszt in aanraking komt. Maar over Liszt zelf
lezen we geen onvertogen woord. Al wat hij deed, was goed in de ogen van Walker.
Dat Liszt als puber er al naar verlangde om priester te worden en er toch niet voor
terugschrok om er een paar jaar later vandoor te gaan met een oudere, gehuwde
vrouw - het stelt Walker niet voor problemen.
Ik denk dat dit één van de redenen is waarom deze biografie zo'n overtuigende
indruk maakt. Van het eigen ik uit gezien is alles wat men doet immers goed. Het is
alsof wij het leven van Liszt zien door zijn eigen ogen. Zo en zo moest het wel
verlopen: ‘ik kon niet anders, ik deed wat mijn hart me ingaf, en wat anderen me
opdrongen om te doen’. Walker heeft zich zo met Liszt geïdentificeerd dat hij als
het ware een autobiografie schreef. Ik ben benieuwd wat deze vergaande identificatie
voor gevolgen heeft als Walker het latere leven van Liszt gaat beschrijven. Hij moet
dan duidelijk kunnen maken waarom de edelmoedige, genereuze Liszt ondanks die
eigenschappen toch met bijna alle grote componisten van zijn tijd in onmin raakte.

Ricordanza
Over de muziek van Liszt horen we in dit eerste deel nog niet zo veel. Maar Liszt
had tot 1847 ook nog maar betrekkelijk weinig gecomponeerd. Wat Walker overigens
over het werk van Liszt uit die eerste jaren schrijft, is verrassend genoeg. Zo blijkt
bij voorbeeld dat de studie in As-groot, later bekend geworden als Ricordanza, die
vele commentatoren slechts kennen in de versie uit 1851, al op jeugdige leeftijd is
ontstaan. Aldus kan het stuk niet, zoals velen menen, ontstaan zijn onder invloed van
Chopin, al klinkt het onmiskenbaar als een Nocturne van de grote Pool.
In deze bijna 500 pagina's vond ik eigenlijk maar één opmerking waarvan ik dacht:
hoe heeft hij die kunnen neerschrijven. Op pagina 70 zegt hij over zijn held: ‘No
great composer had ever started from humbler beginnings.’ Goed, de vader van Liszt
was een eenvoudige bediende van prins Esterházy, maar de vaders van Dvorak,
Verdi, Haydn, Schubert, en Donizetti waren bepaald nog armoediger dan de vader
van Liszt. Eén van de interessantste dingen die men uit de muziekgeschiedenis kan
leren is wel dat noch komaf, noch milieu, noch opleiding, noch aanmoediging, maar
uitsluitend en alleen het aangeboren talent de doorslag geven bij het al of niet slagen
als musicus. Al wat men tegenwoordig leutert over de invloed van de opvoeding en
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de zogenaamd zo doorslaggevende betekenis van het kansrijke dan wel kansarme
milieu waarin men opgroeit, wordt door glasharde feiten uit de muziekgeschiedenis
weersproken. Waar een groot talent is, zet het zich door, ondanks alles, ondanks zelfs
het meest kansarme milieu zoals ook in het geval van Liszt bewezen werd.

Franz Liszt, tekening van David Levine

Liszt was een bewonderenswaardige persoonlijkheid en een groot componist.
Gegeven deze twee feiten is het tamelijk verbazingwekkend dat wij zo lang hebben
moeten wachten op een echt goede biografie. Maar het ziet ernaar uit dat deze thans
toch gaat verschijnen. Dit eerste deel althans wekt de hoogste verwachtingen voor
de twee delen die nog komen.
■
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Graham Greene vertelt zich zelf
Gesprekken over de jeugd, het schrijven en het reizen
The Other Man Conversations with Graham Greene door Marie-Françoise
Allain Uitgever: Bodley Head 187 p., f33,80 Importeur: Keesing
R. Ferdinandusse
Graham Greene, zo heb ik ooit ergens gelezen, is altijd de Greta Garbo van de Engelse
letteren geweest. Hij hield zich ver van het literaire leven, woonde, reisde en schreef
in eenzaamheid en ontliep journalisten die iets over zijn leven of opvattingen te weten
wilden komen. Dat beeld bestaat nog steeds, en de oude meester zegt ook nog steeds
dat hij interviews haat en alleen wil zijn.
Maar bij Greene gebeurt alles op twee manieren. Want de laatste tien, vijftien jaar
heeft hij toch zo veel interviews gegeven - bij elk nieuw boek reisde hij naar Engeland
om iedereen die dat wilde te woord te staan - dat er een massa dingen over de schrijver
bekend zijn. Dat hij schrijft om de verveling te verdrijven. Dat hij in zijn jeugd een
paar maanden Russische roulette speelde. Dat hij voor elke maaltijd een droge martini
drinkt. Dat laatste hoort bij zijn manier van schrijven: wie dag in dag uit bezig is met
het op papier zetten van weerbarstig materiaal kan niet zonder een netwerk van kleine
gewoonten, en tot die gewoonten hoort die droge martini. Hoewel... in de zomer
varieert hij wel, dan neemt hij ook wel eens gin-tonic of een whisky. En in Panama
was het rumpunch.
Die aanvulling ontleen ik aan een boekje dat over Graham Greene verscheen. The
Other Man, Conversations with Graham Greene, door Marie-Françoise Allain. Van
conversations is nauwelijks sprake, het is een interview van 186 pagina's, en omdat
Marie de ruimte heeft vraagt ze door en weten we dat Greene, die vijf jaar lang een
paar weken op bezoek ging bij de Panamese president, daar voor de maaltijd rumpunch
dronk
Mar het mooie aan het boekje is dat Marie-Françoise Allain ook bij alle andere
vragen doorvroeg en Greene blijkbaar in de stemming was om alles wat hij over de
schrijvende Greene, dus die andere man die hij zo goed kent, kwijt wilde nog eens
op een rijtje te zetten. Als de vragen genummerd waren, zou het de
Greene-catechismus geworden zijn. Mevrouw Allain studeerde politicologie en is
journaliste, maar de eer dat ze zo'n lange serie interviews mocht afnemen, dankt ze
aan haar vader, Yves Allain, leider van het Franse verzet (hij hielp meer dan 250
Engelse vliegers vanuit bezet Frankrijk over de Spaanse grens). Allain was een
persoonlijke vriend van Graham Greene. Hij werd in 1966 in Marokko vermoord en
naar het zich liet aanzien had de Franse regering daarbij niet geheel schone handen.
Toen de moord gebeurde schreef Greene er een brief over aan The Times, die eerst
weigerde de brief te plaatsen. De brief staat opnieuw in het boekje afgedrukt; het is
dat soort briefjes waar Greene het patent op heeft: zo waardig dat het tegelijkertijd
een manifest is.
De interviewster volgt Graham Greenes leven vanaf zijn schooltijd, de maanden
dat hij in zijn jeugd bij zijn psychoanalyticus in huis moest, de periode van analyse,
de Russische roulette. En ze keren almaar terug naar de verveling (zelfs de Russische
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roulette verveelde na enige tijd), die de enige reden is dat hij schrijft. Het zijn bekende
gegevens, Greene vult hier en daar wat aan. Er is natuurlijk wel eens wat twijfel
geweest of dat van die Russische roulette (met een revolver waarin slechts één kogel
zit op de eigen slaap mikken en afdrukken) helemaal wáár is, maar ook mevrouw
Allain kan daaraan niks veranderen.
Meer resultaat bereikt ze als ze Greene vraagt naar zijn politieke opvattingen.
Malakka, de Mau-Mau, Dien-bien Phoe, Cuba, Afrika, Haïti, Panama. Steeds als er
een revolutie losbrak was Greene er. Hij zegt niet ronduit hoe hij wist dat er iets zou
gebeuren (soms ging hij voor een krant, soms regelde hij het zo dat een krant hem
vroeg), maar hij ontkent ook niet dat hij op de hoogte werd gehouden. Hij bracht de
guerrillero's van Castro in zijn eigen koffers winterkleren, hij ging naar Ho-chi Minh
om een boodschap over te brengen (‘Ik heb niet de vrijheid om te zeggen hoe het in
elkaar zat. Alles wat ik kan vertellen, is dat ik hem een brief moest brengen’) en hij
bemiddelde in de aankoop van kogels voor de sandinisten. Aan de sandinisten hangt
hij ook zijn stellingname wat betreft gebruik van geweld op. Dat ze het paleis bezetten
is gewapend verzet, als ze een Amerikaans vliegtuig zouden gijzelen om druk op
Washington uit te oefenen, is dat terrorisme. Daarom wijst hij ook de Ira af, omdat
ze terreur plegen tegen eenvoudige katholieken. Maar Greene gaat verder en probeert
uit te leggen dat je in deze zaken ook voorkeur en afkeer hebt: hij vindt de inval van
de Russen in Tsjechoslowakije veel erger dan die in Afghanistan. Het is een onderwerp
waarbij je iemand op tegenstrijdigheden kunt betrappen en Marie-Françoise Allain
doet haar best. Maar Greene is in die dingen tamelijk eerlijk en neemt de tijd om het
uit te leggen. Hij is politiek geïnteresseerd en aan de andere kant trok het gevaar hem
aan om te kunnen ontsnappen aan de verveling van het dagelijkse leven. Cuba trok
hem aan omdat Castro hem aantrok. En hij was zeer trots toen hij met een Panamees
paspoort naar Washington mee mocht om het Kanaalverdrag te zien ondertekenen,
omdat de Amerikanen hem niet lusten, en hij de Amerikanen niet. Ook een reden
waarom hij, als hij moest kiezen, liever zijn dagen zou eindigen in Rusland dan in
Amerika. In het eerste land ben je als schrijver nog wat, stoppen ze je in een kamp,
in Amerika ben je als schrijver niks.

Dicteerbanden
Het tweede onderwerp waarover Graham Greene meer vertelt dat hij gewoon is, is
het schrijven zelf. We wisten al dat schrijven pijn doet aan zijn ogen, omdat hij turend
op het papier tracht te zien wat zijn personages doen. (Over het gebruik van
personages in een verhaal heeft hij trouwens ook leuke dingen te zeggen, evenals
over de invloed van de film op de romankunst.) Maar voor het eerst beschrijft hij het
gebruik van dicteerbanden. Zodra hij een eerste versie van een boek heeft gaat hij
met de pen aan het bijschrijven, herformuleren, aanvullen, tot er op het papier niets
meer bij kan en alleen hij het nog kan ontcijferen. Dan dicteert hij dat allemaal op
band en een secretaresse tikt een nieuwe versie. Die wordt dan weer met de pen
bewerkt tot het papier vol is en dan komt er een nieuwe dicteerronde. En zo tot hij
tevreden is - iets dat niet altijd lang duurt. Want hij heeft, zegt hij zelf, heel wat
mindere boeken afgeleverd, en hij legt dat met overtuiging uit.
Het derde deel waarover mevrouw Allain hem doorzaagt is het katholicisme. Na
in 1923 precies vier weken lid van de communistische partij in Engeland te zijn
geweest, werd Greene in 1927 katholiek. Als ik Greene lees, of interviews met hem
lees, denk ik vaak dat het net zo goed andersom geweest zou kunnen zijn en dat er
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niets veranderd zou zijn. In de hel gelooft hij niet, wel in het vagevuur en, zo zegt
hij tegen mevrouw Allain: ‘Daar zitten we nu, u en ik en de wereld, middenin.’
The Other Man is de schrijver Greene, de reiziger Greene en Graham Greene kent
hem goed en praat in dit boekje met plezier over hem. Over zich zelf, zijn kinderen,
zijn liefdes zwijgt hij - maar zegt wel dat als hij moest kiezen tussen die en zijn
boeken, hij zijn boeken zou kiezen; dat zijn van een schrijver de echte kinderen. Al
die uitspraken komen voort uit de vasthoudendheid waarmee zijn interviewster hem
onder vuur blijft nemen. Een enkele maal raakt ze op drift, dan wil ze weten waarom
er geen kleine prulletjes of kunstvoorwerpjes in zijn kamer staan en soms doet ze
pogingen achter zijn geheimen te komen via uitspraken van kennissen, zoals die van
de vriend die beweert dat Greene een beetje een gekwelde gelaatsuitdrukking zou
hebben omdat hij iets bijzonders met zich mee draagt. ‘Dat ik er zo gekweld uitzie,’
zegt Greene dan, ‘komt omdat ik een beetje uitpuilende ogen heb!’
■
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Alles verliezen en toch niet bang
Nora Ephrons romanrecept voor strandende huwelijken
Heartburn door Nora Ephron Uitgever: Alfred A. Knopf, f39,65
Importeur: Van Ditmar
Doeschka Meijsing
Dan volgt hier Nora Ephrons recept voor het opbreken van wat een goed huwelijk
leek, maar het niet was: Ingrediënten: een onvermijdelijke derde in het spel van
vrouwelijke kunne; een echtgenoot die veelvuldig afspraken heeft met zijn tandarts,
drie vliegtuigtickets, enkele reis - een een zelfgebakken appeltaart, sorry, citroentaart.
Toebereiding: kom bij toeval, zoals nooit anders, tot de ontdekking dat je man een
liefdesverhouding heeft met een andere vrouw, terwijl je jezelf in de zevende maand
van zwangerschap bevindt; roep hem ter verantwoording en beschuldig hem ervan
dat zijn reisjes naar de tandarts helemaal niet bij de tandarts aankwamen; hoor hem
tot je verbijstering zeggen dat hij inderdaad van een andere vrouw houdt, maar dat
hij toch verwacht dat hij en jij tesamen blijven; zit huilend teneer op de bank; hoor
hem zijn zestiende verhaal afsteken over hoe wonderbaarlijk die andere vrouw is
vergeleken bij jou en raap dan al je moed bijeen om tegen hem te zeggen ‘Youre
crazy’. ‘It took every ounce of self-confidence I had. “You're wrong,” he said
He's right, I thought. I'm wrong’
Als hij dan de deur uitloopt, waarschijnlijk om zijn geliefde mee te delen dat hij
het eindelijk verteld heeft, pak je wat spullen en je zoontje in en doe je de deur van
je Washingtonse huis achter je dicht en neem je de Eastern Schuttle naar New York
om je intrek te nemen in het appartement van je vader. (Nota Bene: bij ons in Europa
is een shuttle een veren hoedje waar je met een dun racket tegenaan slaat, waarop
het door de lucht vliegt. In de Verenigde Staten is het groter, een vliegtuig eigenlijk,
waarin je zelf door de lucht vliegt met een gemak waarmee de mensen hier in lijn
24 stappen.)
Dit was wat je het voorgerecht noemt.
Dan komen we nu toe aan het hoofdgerecht: Neem je intrek in het appartement
van je vader. Ga terug naar de praatgroep waar je jaren geleden uit bent gestapt omdat
je dacht het alleen wel te kunnen klaren. Gooi je probleem in de groep. Neem de
antwoorden die falikant langs je verdriet heengaan in dank in ontvangst. Verwacht
bij thuiskomst van de groep je echtgenoot aan te treffen in je appartement. Als dat
ook zo blijkt te zijn wees dan eerst koel en onverbiddelijk. Laat je pas vermurwen
als hij begint te huilen. Maak zakelijke afspraken dat hij haar niet meer zal zien en/of
spreken.
Vertrouw hem. Merk reeds op de terugreis met de Eastern Shuttle naar Washington
op dat hij dat vertrouwen beschaamt doordat hij met zijn geestelijke afwezigheid
duidelijk te kennen geeft steeds aan die andere vrouw te denken. Huil stilletjes, zonder
dat hij het merkt. Klem je tanden op mekaar en blijf doorademen. Raadpleeg na
aankomst in Washington jullie beste vrienden. Volg hun raad op en klem je tanden
nog steviger op mekaar. Volhouden. Terugwinnen door te doen of er niets aan de
hand is. Laat je opbellen door een van je vriendinnen die het beste in het roddelcicuit
functioneert, met de mededeling dat ze weet dat die andere vrouw zich zo gedraagt
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dat ze wel een verhouding móet hebben, maar dat ze (de vriendin) er maar niet achter
kan komen met wie. Flink roeren. Zeg dat je zeker weet dat die andere vrouw geen
verhouding heeft, omdat je via via weet dat ze lijdt aan een geslachtsziekte. Kom
erachter dat je echtgenoot ter ore is gekomen dat jij degene bent geweest die de roddel
over de geslachtsziekte verzonnen en verspreid heeft. Hoor hem aan over hoe hij
zich nu na deze lage daad ontslagen voelt van de afspraak haar niet meer te zien en/of
te spreken en zie aan hoe hij meteen de daad bij het woord voegt. Hoor de slaande
deur. Volg hem en maak in aanwezigheid van hem en die andere vrouw een scêne.
Baar voortijdig dankzij de keizersnede je tweede zoon. Toetje:

Nora Ephron

Hou na thuiskomst uit het ziekenhuis het hoofd koel. Doe de dingen die je normaal
bent te doen. Kom er bij een bezoek aan een bevriend juwelier achter dat je echtgenoot
in de tijd dat jij in het ziekenhuis lag te genezen van het ter wereld brengen van zíjn
zoon, een dure ketting gekocht heeft. Weet zeker dat jíj die nooit ontvangen hebt en
besef wie hem dan wel kado heeft gekregen. Hou het hoofd koel. Bak een citroentaart
voor de afspraak bij vrienden die jullie die avond hebben. Hou het de hele avond
tijdens het etentje gezellig. Als het jouw beurt is voor je zelfgebakken taart haal je
hem dromend uit de oven en laat je hem even afkoelen op tafel. Hoor hoe hij een of
ander verhaal vertelt, waarnaar je niet luistert. Besef in een helder en definitief
moment dat hij niet meer van je houdt. Pak de citroentaart op en gooi die hem in het
gezicht. Wacht rustig gedurende de stilte die er valt. Zie hoe hij naar je kijkt en begint
te lachen. Lach mee. Voel je vertrouwd met hem omdat je met hem in een
samenzwering zit, die tegenover het bevriende echtpaar doet alsof dit taartgooien
een oude echtelijke grap betreft. Weet dat dit het einde is van je huwelijk met hem.
Smakelijk eten.

Kwinkslag
Bovenstaande is de korte inhoud van de roman Heartburn van Nora Ephron en het
kon niet an-
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ders dan in de vorm van een recept weergegeven worden omdat de vrouwelijke
vertelster van de roman, Rachel Samstat, zelf een schrijfster van kookboeken is en
in alle ellende waar ze zich in bevindt, het telkens toch nog klaarspeelt om de lezers
de recepten mee te geven die ze op de verschillende rampzalige dagen tijdens het
opbreken van haar huwelijk, gekookt heeft.
De allerlaatste pagina van het boek bevat het recept van Rachel Samstats
wereldberoemde vinaigrette - die niet verschilt van mijn eigen vinaigrette - waarvan
ze de samenstelling altijd vóór zich gehouden had omdat ze dacht dat ze met deze
bijzondere vinaigrette haar man Mark definitief aan zich verbonden had.
Ze geeft haar geheim prijs, omdat ze tot het inzicht gekomen is dat het niet baat
voor trouw om goed te kunnen koken en er goed over te kunnen schrijven: ‘I loved
to cook, so I cooked. And then the cookig became a way of saying I love you. I was
so busy perfecting the peach pie that I wasn't paying attention. Every so often I would
look at my women friends who were happily married and didn't cook, and I would
always find myself wondering how they did it. Would anyone love me if I couldn't
cook? I always thought cooking was part of the package: Step right up, it's Rachel
Samstat, she's bright, she's funny, and she can cook!’
Hier rijst voor mij een klein probleem. Laten we even aannemen dat Nora Ephron
echt geschreven heeft wat er op het boek staat: een roman, en dat Rachel Samstat
een roman-personage is. In dat geval vind ik het - hoe zeg ik het vriendelijk? - een
constructiefout van de schrijfster om Rachel haar verhaal in de ik-persoon te laten
kruiden met allerhande recepten. Immers, iemand die vertelt van de schipbreuk van
haar huwelijk, die tot het inzicht is gekomen dat het aan haar kookwoede heeft
gelegen, zo iemand zou toch in haar relaas eruit laten waardoor het allemaal mis is
gegaan: die ellendige recepten!
Ik bedoel, ze kan wel zeggen dat het door die ellendige recepten kwam, maar als
ze dan ook nog met geweldig aplomb die recepten voor de lezers opschrijft, dan denk
ik: die zégt wel dat ze tot inzicht is gekomen, maar die ís niet tot inzicht gekomen,
die heeft niets geleerd en bij een eventueel volgend huwelijk zal ze weer aan het
koken slaan en - laten we haar geloven dat het aan het koken heeft gelegen - dan gaat
dat volgend huwelijk ook weer mis.
Ikzelf heb de recepten in de roman overgeslagen, ze belemmerden me teveel in
de gang van het verhaal. Mijn enige probleem nu is waar ik Heartburn in de
boekenkast moet bergen: bij de romans of bij de kookboeken.
Maar er speelt nog iets anders: New Yorkse kranten (waar het boek hoog op de
bestsellerslijsten prijkt) wisten te melden dat het boek eigenlijk ging over het gestrande
huwelijk tussen Carl Bernstein en Nora Ephron zelf. Voordat Nora Ephron zich aan
het schrijven van een roman zette, publiceerde ze twee bundels columns: Crazy Salad,
over voedsel, en Scribble Scribble over de media. (In die laatste bundel staat nog te
lezen: For Carl. Wat is de wereld toch treurig). Over die twee bundels roep ik: ‘Step
right up, it's Nora Ephron, she's bright, she's funny, and she can write! Ik ben een
beetje bang dat Nora Ephron precies dat wil zeggen in haar vermomming van Rachel
Samstat.
Is het dan niet waar soms? Heeft ze níet een heldere, scherpe geest? Is ze niet
geestig? Of wou ik beweren dat ze níet kan schrijven.’ Nee, dat is verre van mij, al
die dingen zijn zeer zeer waar, heus waar.
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Maar deze Amerikaanse versie van Niets te verliezen en toch bang is zo scherp
en geestig over iets wat zo verdrietig is. Nergens is Nora Ephron echt bang en
eenzaam, of zeer teneergeslagen of woedend. En mocht er iets van weemoed dreigen
door te schemeren als Rachel Samstat zich herinnert hoe het vroeger ging tussen haar
en haar man, dan, snel snel, drukt ze de melancholie de kop in met een volgende,
werkelijk bijzonder geestige kwinkslag. Dan heb ik liever Renate Rubinstein die in
Niets te verliezen een frivool stukje afsluit met het zinnetje ‘Ik ben treurig’. Want
zo is het tenslotte in een dergelijke situatie.
Maar misschien mag je dat helemaal niet laten merken in Amerika, en zeker niet
in New York, waar de wereld zo snel heet te draaien dat de mensen er op rolschaatsen
gaan, in plaats van gewoon op voeten, om die wereld bij te houden. En ik herinner
nog even aan die uitspraak van een andere witty New Yorkse dame, Fran Lebowitz:
‘Believe you me, in this business unless you have a sense of humor you're dead.’
Dát is treurig.
■
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Het meest innerlijke en geheime
Brakmans boeiende visie op zijn eigen werk
Een wak in het kroos door Willem Brakman Uitgever: Querido 144 p.,
f27,50
Tom van Deel
Sommige schrijvers formuleren zelf het kader waarbinnen hun werk het meest
vruchtbaar kan worden gelezen. Vestdijk is er een goed voorbeeld van: met boeken
als De glanzende kiemcel of De toekomst der religie gaf hij exegeten van zijn
gedichten en romans een vocabulaire in handen en een gedachtengang in het hoofd
die nogal wat ophelderen.
Onder de huidige schrijvers interesseren Mulisch en Krol zich voor de vorming van
zo'n blikveld. Ze zorgen beiden voor geschriften die met meer of minder nadruk pro
domo zijn: De compositie van de wereld en De schrijver, zijn schaamte en zijn
spiegels. Vooral het werk van Krol is, sinds Het gemillimeterde hoofd, eigenlijk nooit
meer vrij van de reflectie op het eigen bedrijf en het kan dan ook als een heel
bijzondere symbiose van vertellen en denken óver vertellen gezien worden.
Willem Brakman heeft blijkens zijn gebundelde oeuvre maar een enkele maal
geschreven over het schrijven in het algemeen of over dat van hem zelf in het
bijzonder. Wel liet hij op de novelle Glubke's oordeel een essay volgen over de gothic
novel, Het monster van Frankenstein, dat bruikbaar is voor de benadering van zijn
eigen werk. Zijn roman Ansichten uit Amerika wordt in talloze cursieve gedeeltes
becommentarieerd door ‘de schrijver’ en ‘de verteller’ en geeft daardoor heel wat
prijs van Brakmans poëtica (zoals schrijfopvattingen tegenwoordig heten). Ook in
het boekje Zeeland bestaat niet staan een paar stukjes die de theorie of de praktijk
van het eigen schrijven belichten.
De beste handleiding bij de lectuur van Brakman - afgezien van een paar
beschouwingen van anderen - vormden een groot aantal interviews die hij niet zonder
gretigheid had gebruikt voor een uiteenzetting van zijn opvattingen over het schrijven.
Sindsdien, niet altijd goed begrepen, zijn formules als ‘de troost van de vorm’ bon
ton in het debat over zijn werk. Verspreid in tijdschriften zijn nog een paar essays
in dit verband van belang, onder meer over Rilke, Mann, Jünger en Melville.
Op verzoek van het voormalig ministerie van CRM heeft Brakman nu een kloek
essay geschreven over eigen werk, Een wak in het kroos. Het is een verbluffend boek,
van een schrijver die als geen ander diepgaand, samenhangend, beeldend en animerend
over zich zelf en zijn werk kan spreken (het valt op met hoeveel, toenemend, retorisch
talent Brakman schrijft).
Schrijven over eigen werk is riskant, vandaar dat de meesten, als ze het al doen,
het indirect aanpakken. Ze hebben het over een schrijver die ze bewonderen of
verfoeien, of essayeren meer in abstracto over literatuur. Brakmans boek is
opmerkelijk vanwege de voortdurende gerichtheid op het eigen schrijverschap, op
de biografische impulsen die eraan ten grondslag liggen en op het resultaat, de boeken
zelf.
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De samenhang tussen leven en werk wordt fraai uitgedrukt in de wijze waarop
Brakman het gedicht ‘Het kind en ik’ van Nijhoff kennelijk leest. Men herinnert
zich: een schrijver maakt ‘een wak in het kroos’ van een vijver en ziet daar diep
beneden, op de bodem, een kind bezig met schrijven. ‘Het woord onder de
griffel/herkende ik, was van mij.’ In zijn essay legt Brakman een dwingend verband
tussen het kind dat hij was en de schrijver die hij worden zou. Zelfs besluit hij het
boek met de analyse van ‘“Het kind dat wij waren”’ uit Vijf manieren om een oude
dame te wekken. ‘Eigenlijk heb ik altijd geschreven over het kind dat ik was, over
zijn mythologische dimensies en zijn blik om het grote verlies.’

Strandgevoel
Hij begint ook met dat kind, zij het na een principiële verdediging van het
auto-essayistische genre. Het kind staat op het strand, een eindeloos te interpreteren
locatie, die we kennen uit de verhalen van De weg naar huis. Brakman vat dat
strandgevoel verhelderend samen: ‘ombruist door kleine golfjes, in de rug gedekt
door de strandtent, door allen bemind en rustend in zorg, stond ik op het enig juiste
punt van de wereld, namelijk daar waar ik stond en ik keek naar de zee. Weer thuis
na een dag vol zon was er geen onderscheid meer tussen naar bed gaan en naar bed
gebracht worden en zozeer viel ik samen met mijn toen tot het uiterste beminde
lichaam, dat ik voor het eerst waarlijk de geest heb gezien: de benen behaaglijk
opgetrokken, alles netjes opgevouwen en in het hart van alle dingen.’
Deze sensatie van samenvallen met, niet gescheiden zijn van de wereld, ‘in het
hart van alle dingen’, geeft richting aan het verlangen dat in Brakmans werk zo
opvallend aanwezig is, en dat altijd weer stoot op een werkelijkheid die er zijn
schouders voor ophaalt. Beeldend, aanvankelijk meer als pure biografie, minder als
exegese van het eigen werk, beschrijft Brakman de ontwikkeling van het verinnerlijkte
kind tot een personage dat in geen van zijn boeken ontbreekt. Het is de man met ‘een
apart talent’ voor trouw aan ‘het oninlosbare’.
‘Als we zijn woorden mogen geloven, en ik doe dat wel, dan zocht Vestdijk
oorsprong en doel van zijn schrijverschap in het bestrijden van de verveling; ikzelf
zoek de bron der bronnen in een ondelgbare haat, een niet te dempen behoefte aan
antediluviale rechtvaardigheid. In mijn diepten wortelt een krijtwit mens die met
hese stem beweert dat hem onrecht is aangedaan en kwaad toegebracht, dat hij opzij
geschoven, niet toegelaten, over het hoofd gezien, vernederd, misverstaan niet
begrepen is, en het doet absoluut niet ter zake of dat nu terecht of niet terecht wordt
beweerd, dat is hout of steenkool, als bron van grote creatieve warmte voldoet het
aan een basale voorwaarde. Daarna is pas alles mogelijk.’
Uit Een wak in het kroos kunnen verschillende kwesties naar voren worden gehaald.
Het verband tussen de gepredisponeerdheid van de schrijver en de aard van zijn werk
is een onmiskenbare lijn. Maar er komt veel meer in ter sprake.
Opmerkingen als: ‘iets van een droomuitlegger zou een goed lezer ook wel moeten
hebben’ hangen samen met een werkwijze die Brakman zelf ‘beeldend’ noemt. Hij
bespreekt uitvoerig het weinig bekende Het godgeklaagde feest en laat zien hoe van
de lezer gevoel wordt gevraagd voor een aaneenschakeling van ogenschijnlijk
disparate scènes. Dat geldt in niet mindere mate voor Een weekend in Oostende. Veel
blijft er verzwegen, maar voor de goede verstaander licht een verband op dat
‘eenheidsstichtend’ is, ‘een in de blik gegarandeerde samenhang in plaats van een
constructie’.
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Poppenkastje, ca. 1957 Frans Erens en zijn vrouw

Over dat eenheidsconcept, over realiteit en verbeelding, over ‘jeugd als bouwstof’,
over de ‘grote figuren’ uit zijn werk, de Ma-moeder, de witte vrouw, de man met de
bolhoed, over lezen en verstaan, over de tijd en de dood en over een paar boeken van
hem zelf in het bijzonder (speciaal nog Het zwart uit de mond van Madame Bovary
en De biograaf) gaat het in dit concies en geconcentreerd geschreven boek.

Poppenkasten en kijkdozen
Zoals het hoort weet Brakman met pathos, anekdotiek, scherpzinnige analyse en
beeldend filosoferen de aandacht gevangen te houden en ontsnapt hij aan de gevaren
die deze, door sommigen mogelijk als narcistisch te veroordelen, aandacht voor het
eigene aankleven. Tot de mooiste passages - maar er zijn er nogal wat die de mooiste
kunnen heten - reken ik die over de poppenkast en de kijkdoos. De poppenkast: ‘Uit
mijzelf weg staarde ik in een ruimte die ik herkende als de meest innerlijke en
geheime.’ En wat de kijkdoos betreft: ‘Ik herinner mij dat ik op een keer een nogal
bizar kersttafereel had samengesteld en met grote waakzaamheid en argwaan het
oog voor het kijkgat bekeek. Er bestond, meen ik, ook zo iets als
vervolg op pag. 20
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Van candlelight tot poëzie
Moeten homoseksuele gedichten ‘bemoedigend’ zijn?
The Penguin Book of Homosexual Verse Edited by Stephen Coote
Uitgever: Penguin Books 410 p., f24,50 Importeur: Nilsson & Lamm
W. Hottentot
Oscar Wilde hoort niet bij de ongeveer tweehonderd (145 mannelijke, 31 vrouwelijke
en circa 25 anonieme) dichters van wie gedichten zijn opgenomen in The Penguin
Book of Homosexual Verse. Het lijkt dan ook gepast om te beginnen met een
waarschuwende viariant op het voorwoord van Het portret van Dorian Gray: ‘Er
bestaat niet zoiets als een homosexueel of een heterosexueel vers. Gedichten zijn
goed geschreven of slecht geschreven. That is all.’
Mijn visie botst onmiddellijk met die van de maker van de bloemlezing, Stephen
Coote. In zijn vrij omvangrijke inleiding van eenentwintig pagina's karakteriseert hij
het boek als ‘een collectie door en over “gay people” die naar toon en inhoud zowel
verheerlijking als satire omvat’. Het boek is (gelukkig) bedoeld om met plezier te
lezen, maar mag van Coote ook worden opgevat als ‘een geschiedenis van de
verschillende manieren waarop homoseksuelen door anderen zijn gezien en zich zelf
hebben gezien’. Het is mede bedoeld als boodschap. Daardoor gaat voor zeker de
helft van het boek op wat Coote zegt over het anonieme gedicht Danebury uit 1777:
het is interessanter als document dan als poëzie.
Het geheel is chronologisch geordend en loopt van Homerus' Droom van Achilles
uit het 23ste Boek van de Ilias (circa 800 voor Christus) tot een stukje eigentijdse
strijdcultuur van Michael Rumaker: The Fairies Are Dancing All Over the World.
Coote stelt zich een warm menselijk doel. Hij meent dat we bemoediging moeten
ontlenen aan de hier bijeengebrachte stemmen. Maar hoe moet ik mij laten
bemoedigen door Chuck Ortleb (geboren 1950), kennelijk een trouw luisteraar van
Jan van Veens Candlelight of de Angelsaksische variant daarvan: Some Boys: When
some boys/offer to dance/you can see how innocently/their cocks hang in their
pants.(...) some boys open up their shirts/and the beauty almost hurts. Oh, Boy. Diepe
moedeloosheid overvalt mij nu. Gerard Reve meende jaren geleden al dat het niet
erg was een homoseksuele automonteur of schrijver te zijn, mits de aldus gehavende
er maar voor zorgde een goede monteur of auteur te worden. En Boudewijn Büch
besprak destijds Naar Vrienschap zulk een mateloos verlangen, een bloemlezing uit
de Nederlandse homoërotische poëzie sinds 1880, onder de titel: Kunnen nichten
dichten? De vraag lijkt nog even klemmend als toen.
Ook verder valt er onder de jongeren weinig kwaliteit te ontdekken. De aloude
kwaal van de soort blijkt epidemisch: een hang naar melodrama, sentimentaliteit en
zelfbeklag. Perry Brass dicht over het leed van de homo-onderwijzer: I Think the
New Teacher's a Queer. Thom Gunn over het leed in de nichtententen en Kath Fraser
over het leed van de vrouw die op een getrouwde vrouw valt: Mevrouw Acorn wordt
uitgenodigd er vandoor te gaan.
I am serious Mrs Acorn, do you hear?
Forget your family and other ties,
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Come with me to where there is no fear,
where we'll find summer butterflies.
I am serious Mrs. Acorn, are you deaf?

Rijmdwang en melodrama, godlof afgesloten door een zekere ironisering in de laatste
regel.
Neen, interessanter zijn de oudere bijdragen, althans voor een deel. Coote behandelt
in zijn introductie de homoërotische poëzie van Klassiek Griekenland, Rome en later.
Terecht ziet hij het begin van het vooroordeel niet bij het christendom, maar nog in
de oudheid zelf. Hij maakt veel werk van de ‘major flowering of European gay
subculture’ in de tiende en elfde eeuw. Coote ontleent dat idee kennelijk aan John
Boswell, wiens Christianity, Social Tolerance and Homosexuality. Gay People in
Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century
(1980) vaker de niet onaanvechtbare bron voor zijn beweringen lijkt. Men zou
verwachten dat de Penguin-uitgeverij Coote voor al te grote doordraverij en
onnauwkeurigheid op historisch gebied zou hebben behoed. Men beschikt daar in
Harmondsworth dank zij de ‘Penguin Classics’ toch in ieder geval over een aantal
gekwalificeerde vertalers en wetenschappers, die het geheel althans op historische
juistheid en filologische nauwkeurigheid hadden kunnen beoordelen. Dat is kennelijk
niet gebeurd, hetgeen de waarde van het boek als documentaire veel afbreuk doet.

Herbert List: Rolf Düring in Rome, 1953 uit: L'amour bleu, uitgever: Dumont, Köln

Om te beginnen bij het begin: Homerus wordt merkwaardig gedateerd met ‘tussen
850 en 1050 v. Chr.’, de geciteerde regels (in de beroemde, maar bepaald niet
nauwkeurige, vertaling van Alexander Pope) zijn niet de verzen 70-123 uit Ilias Boek
23, maar 59-102. De schim van Patroclos verschijnt er aan Achilles in een droom en
vraagt om een fatsoenlijke begrafenis. Het is zeer de vraag of de verzen in deze
collectie thuishoren. Bij Homerus komt, opvallend genoeg, geen enkele
ondubbelzinnig homoseksuele passage voor. De band tussen Achilles en Patroclos
wordt pas in de vijfde eeuw als erotisch gezien, maar nog de redenaar Aeschines
(400-320) acht het een bewijs van Homerus' beschaving, dat hij dat niet zo openlijk
zegt. Pas twee fragmenten van een niet overgeleverde tragedie van Aeschylus
(525-456) over Achilles en Patroclus zijn manifest homoërotisch.
Op Homerus moet wel Sappho volgen. Er worden drie gedichten afgedrukt in een
vertaling van Mary Bernard. De gedichten krijgen nummers, hetgeen uiteraard een
zeer geleerde indruk maakt, maar het zijn niet de nummers van de algemeen gebruikte
tekst van Lobel en Page; dat bemoeilijkt controle van de vertaling. Enig zoeken geeft
het volgend resultaat. Het eerste gedicht is Lobel-Page 94, waaraan een regel is
toegevoegd die in de Griekse tekst ontbreekt. In het vierde couplet worden ‘gifts to
Aphrodite’ ingevoerd waar het origineel een leemte heeft, terwijl tegelijkertijd van
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twee strofen van drie verzen er één van drie verzen gemaakt wordt. In de zesde strofe
ontmoeten we ‘girls with/all that they most wished for beside them’, hetgeen er zeker
niet staat. Zo de girls al voorkomen (de beschadigde tekst op papyrus heeft ...nidoon,
wat wel eens aangevuld wordt tot neanidoon ‘van meisjes’) staat er: ‘Je bevredigde
je verlangen naar jonge meisjes.’ Deze
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regel heeft al onmiddellijk na publikatie van de papyrus waarop het fragment
voorkomt bij menig filoloog grote ontsteltenis teweeggebracht. Men wijst er vaak
geruststellend op dat verlangen (pothos) nog niet erotisch hoeft te zijn. Als ík een
Penguin Book of Homosexual Verse had samengesteld, zou ik zeker aan die laatste
versie de voorkeur hebben gegeven. Maar het lijkt me dan wel een kwestie van
eerlijkheid dat de bezorger verantwoordt in hoeverre iets werkelijk in het origineel
voorkomt.
Het tweede opgenomen fragment van Sappho is kennelijk op een privé-papyrus
van Mary Barnard geschreven, want zelfs in de meest recente editie van Sappho (die
van David Campbell uit 1982) komt geen vers voor dat in de verte op de hier gedrukte
tekst lijkt. Het laatste fragment moet kennelijk Lobel-Page 22 voorstellen. Met het
origineel heeft het weinig te maken. Zo komt een Penguin Book of Homosexual Verse
snel vol.
De derde dichter van wie werk wordt opgenomen is de Atheense politicus Solon
(circa 600 voor Christus). Het is een vierregelig gedicht in de vertaling van J.A.
Symonds, die later nog met eigen oorspronkelijk werk is opgenomen. Symonds komt
de eer toe al in 1873 A Problem in Greek Ethics te hebben geschreven, de eerste
serieuze verhandeling in het Engels over de Griekse knapenliefde. Voorts vertaalde
hij Cellini's Autobiografie, waarin de jongensliefde ongegeneerd besproken wordt,
en werkte hij samen met de bekende seksuoloog Havelock Ellis. Symonds'
Solonvertaling lijkt echter niet erg getrouw. Van twee fragmenten (12 en 13 in de
meest gebruikelijke editie) maakt hij één gedicht. Letterlijk vertaald staat er in het
Grieks: ‘Gezegend is hij die lieve kinderen heeft en paarden met massieve hoeven
en honden voor de jacht en een vriend buiten zijn eigen stad (13)’, en: ‘totdat hij op
een jongen verliefd wordt in de lieflijke bloei van zijn jeugd, vol verlangen naar dijen
en een zoete mond.’ (12) Bij Symonds wordt dat tot: Blest is the man who loves and
after early play / Whereby his limbs are supple made and strong, / Retiring to his
house, with wine and song / Toys with a fair boy on his breast the livelong day. Het
gaat niet aan Coote zo te blijven vervolgen, maar ook bij andere schrijvers uit de
oudheid worden grove fouten gemaakt. Naamfouten zijn bijzonder frequent: Philocles
wordt Theocles, Victor, Pisaurum, Briseïs en Peribomius worden Virro, Pisarum,
Briseiris en Peribombus. Een wens dat iemand na een lang leven in gezondheid grijze
haren moge krijgen wordt een dreiging van het type: nu ben je nog mooi en jong,
maar je haren zijn eerder grijs dan je denkt. Waar staat ‘daarvan zal ik je de namen
vertellen’ wordt vertaald ‘so those in the know say’. Bij de latijnse dichter Catallus
worden enkele gedichten opgenomen die niets met homoseksualiteit te maken hebben.
De vertaling van Carmen 50 bevat een bekende fout waardoor ‘Zoëven betrapte ik
het slaafje van mijn meisje bij het rukken’ is weergegeven met ‘Just now I saw a
young lad fucking his girl’. Dit 56ste gedicht van Catullus geeft trouwens zonder
een zekere toelichting van de cultuurhistorische achtergrond aanleiding tot grote
misverstanden over homoseksueel gedrag in Rome.
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Ik heb het minste verstand van de tijd tussen circa 600 en 1600 na Christus. De teksten
die Coote uit die tijd opneemt zijn het verrassendst, maar, analoog aan de klassieke
verzen, valt er wellicht veel kritiek op keus en nauwkeurigheid uit te oefenen. De
grootste verrassing vind ik Richard Barnfield (1574-1627), die, naar ik elders lees,
zijn sonnetten in 1595 publiceerde. Nummer 11 geeft mooi de homoseksuele tragedie
weer:
Sighing, and sadly sitting by my love,
He ask't the cause of my hearts sorrowing,
Conjuring me by heavens eternall King
To tell the cause which me so much did move.
Compell'd: (quoth I) to thee will I confesse,
Love is the cause; and only love it is
That doth deprive me of my heavenly blisse.
Love is the paine that doth my heart oppresse.
And so what is she (quoth he) whom thou do'st love?
Looke in this glasse (quoth I) there shalt thou see
The perfect form of my faelicitie.
Then, thinking that it would strange Magique prove,
He open'd it: and taking of the cover,
He straight perceav'd himselfe to be my Lover.

Deze situatie van het niet kunnen of willen bekennen van de gevoelens doet zich in
tientallen gedichten van de bundel voor. (Kenmerkend voor het verschil in cultuur
niet in de klassieke poëzie). Misschien dat daarin homoseksuele poëzie zich
fundamenteel onderscheidt van heteroseksuele: de extra barrière, die het zo moeilijk
maakt de gevoelens uit te spreken.
Een man die daarmee zeer geworsteld heeft, was Alfred Edward Housman
(1859-1936), één van de lievelingsdichters van J.C. Bloem. In het interbellum was
hij ongeveer de populairste dichter van Engeland, hoewel hij bij zijn leven slechts
twee bundels publiceerde. Zij zijn trouwens voor de goede verstaander soms duidelijk
genoeg. Als ik dan bemoediging moet ontlenen aan Coote's bundel, dan aan dit
gedicht van Housman (aan wiens laatste vers in de bundel, tekenend voor de kwaliteit
van het werk, een heel couplet ontbreekt):
The laws of God, the laws of man,
He may keep that will and can;
Not I: let God and man decree
Laws for themselves and not for me;
And if my ways are not as theirs
Let them mind their own affairs.
Their deeds I judge and much condemn,
Yet when did I make laws for them?
Please yourselves, say I, and they
Need only look the other way.
But no, they will not; they must still
Wrest their neighbour to their will,
And make me dance as they desire
With jail and gallows and hell-fire.
(...)
And since, my soul, we cannot fly
To Saturn nor to Mercury,
Keep we must, if keep we can,
These foreign laws of God and man.

Geen homoseksueel vers, veel meer: een prachtig gedicht.
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■
W. Hottentot is wetenschappelijk medewerker klassieke talen in Leiden.

vervolg van pagina 16
een stilzwijgende afspraak dat er tijdens het kijken niet gesproken mocht worden,
maar ik had daar geen vrede mee en beschreef met zoveel verve, niet alleen wat er
direct viel te genieten, maar vooral hoe en wat er gezien diende te worden, dat het
beslist opdringerig en storend moet zijn geweest. Het oog dat ik beloerde had voor
mijn gevoel óf te weinig glans, deinsde na een enkele blik al gedoofd terug, dwaalde
te weinig geïnteresseerd door de doos, óf werd voortdurend afgeleid door
gebeurtenissen in de straat. Met grote kracht beschreef ik daarom de vracht van de
sneeuw op de kerstboom, vernietigde verbaal de watten op het karton en deed de
takken werkelijk kraken en buigen onder ware sneeuw in een echte vrieskou. Gebogen
naast het kijkende hoofd schetste ik opnieuw de achtergrond van messcherpe
bergtoppen waartussen de wind floot uit de ravijnen. Blauwzwart van de kou deed
die onder mijn woorden de pegels knappen aan de dakrand, en het te grote oog van
een speels ingevoerd celluloid eendje op een spiegeltje verwerd tot ijzige wanhoop
te zijn vastgevroren op het ijs terwijl de nacht al in aantocht was. Eerst na deze
rondgang, eerst na dit alles verhevigende en mobiliserende proces, onthulde ik het
poppetje in de hoek, allang gezien natuurlijk, maar op dat moment pas goed, en dat
zo zonder kleren ten prooi was aan een kou die het verstand te boven ging. Het popje
leunde achterover met een blik als glas en hield de stompige armpjes even ontroerend
als raadelsachtig omhoog in het roze kerstlicht.’ Daar is in feite de schrijver Brakman
aan het woord, die een verhaal vertelt naar aanleiding van een beeld en dat doet uit
overtuiging en zo hevig dat er meer achter moet zitten dan alleen een behoefte uit te
spreken wat gezien kan worden. Nadat de kijker vertrokken was, schrijft Brakman,
‘hield ik de doos voor mijn eigen neus en staarde in de roze schemer met een
bewogenheid even aangenaam als schrijnend en vreemd.’
Vatten we Een wak in het kroos op als een blik in de eigen kijkdozen, als een
vervoerend verslag van wat er in te zien is, in de wetenschap ‘dat ik via de doos in
het geheim over mijzelf had gesproken’.
■
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Uit de schaduw
Herinneringen van de beweging van Tachtig
Frans Erens Vervlogen jaren vervolledigd uitgegeven en van
aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick, met een inleiding van
Anton van Duinkerken Uitgever: Nijhoff, 486 p., f27,50
Aegidius W. Timmerman Tim's herinneringen met een nawoord en
voorzien van aantekeningen, bezorgd door Harry G.M. Prick Uitgever:
De Arbeiderspers, Privé-domein 309 p., f52,50
Peter J.A. Winkels
In zijn inleiding op de eerste druk van Frans Erens' Vervlogen jaren schrijft Anton
van Duinkerken: ‘Het is pikant, zijn gedenkschriften te vergelijken met de
memoriebladen, die Dr. Aegidius Timmerman als tachtigjarige deed verschijnen
onder de vertrouwelijke titel Tim's herinneringen. Tim was de bijnaam, die de
Homerus-vertaler als student, en later als leraar in de klassieke letteren, bij vrienden
en leerlingen droeg. Zijn memoires komen in menig opzicht met die van Erens
overeen.
De leeftijd van de schrijvers was ongeveer dezelfde. Beider herinnering ging terug
naar dezelfde of gelijkaardige gebeurtenissen. Beiden beleefden in de vriendenkring
van de tachtigers zelf de opkomst van de tachtiger beweging. Beiden ontvingen een
academische opleiding en schreven hun indrukken neer over de universiteit en haar
professoren. Beiden besluiten hun memoires kort na hun mededelingen over de
gebeurtenissen uit de tachtiger jaren. Sommige bladzijden dekken elkander naar de
inhoud als gebeurde het opzettelijk.’
Inderdaad is het frappant dat Vervlogen jaren van mr. Frans Erens (1857-1935)
en Tim's herinneringen van Aegidius Timmerman (1858-1941) memoires over een
zelfde tijdvlak bevatten. Een andere overeenkomst is dat een aantal van de
herinneringen al eerder in het tijdschrift van de tachtigers, De Nieuwe Gids, waren
verschenen. Ondanks deze mogelijkheden tot beïnvloeding is er echter geen sprake
van aanwijsbare wisselwerking tussen beide auteurs. Timmerman wordt zelfs niet
genoemd bij Erens. Een andere opmerkelijke parallel tussen beide boeken is dat ze
telkens weer bijna gelijktijdig verschijnen. Na de eerste druk van 1938 wordt
Vervlogen jaren in 1957 opnieuw uitgegeven, vervolledigd en van aantekeningen
voorzien door Harry G.M. Prick. Tim's herinneringen werd in 1960 opnieuw
uitgegeven, na het eerste, succesvolle verschijnen in 1938.
Beide boeken zijn nu, kort na elkaar, opnieuw herdrukt. Timmermans herinneringen
hebben in deze editie een nawoord en aantekeningen gekregen van dezelfde
tekstbezorger als die van Erens. Ongetwijfeld zal de groeiende belangstelling voor
en de grote stroom al dan niet verantwoorde heruitgaven van de beweging van Tachtig
hebben bijgedragen aan het feit dat beide boeken nu opnieuw het licht zien. Met
1985 in het verschiet, wanneer het honderd jaar geleden is dat De Nieuwe Gids werd
opgericht, zal deze belangstelling alleen maar groter worden. Afgezien van de
herinneringen van Annie Salomons (langzamerhand ook rijp voor een nieuwe druk?)
zijn Vervlogen jaren en Tim's herinneringen immers vrijwel de enige herinneringen
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van tijdgenoten, dan wel kringgenoten, van de tachtigers die op papier zijn vastgelegd.
Beide boeken hebben het hunne bijdragen aan de mythevorming rond de beweging
van Tachtig. Recent zijn zowel Vervlogen jaren als Tim's herinneringen gretig
gebruikt bij publikaties over een andere randfiguur van Tachtig, Hein Boeken.
Waarschijnlijk bestaat er toch een grote behoefte bij de lezer om naast de talloze
herdrukken ook kennis te nemen van persoonlijke details van en over de tachtigers.
Ook het recent verschenen Schrijversprentenboek over de tachtigers valt in dat kader.
Maar naast het bevredigen van een zekere nieuwsgierigheid geven
herinneringenboeken als Vervlogen jaren en Tim's herinneringen ook informatie
over de achtergronden van het ontstaan van literatuur. Van Herman Gorters Mei
wordt in beide boeken een deel van de ontstaansgeschiedenis gegeven.

Frans Erens en zijn vrouw

Hein Boeken
In geschreven portretten van kunstenaars als bij voorbeeld Willem Kloos, Alphons
Diepenbrock, Lodewijk van Deyssel, Jan Veth en Jacobus van Looy maken zowel
Erens als Timmerman een duidelijker situering van de literatuur van de tachtigers in
hun tijd mogelijk. Daarbij zijn er, zoals Van Duinkerken al opmerkte, verschillen.
De eerder genoemde dichter Hein Boeken bij voorbeeld wordt door Erens als volgt
beschreven: ‘Hein Boeken is geweest een man van den vrede, die trachtte bij
ontstemdheid of meeningsverschillen de harmonie te herstellen. De goede Hein was
altijd bereid in ieders leed en vreugde te deelen. Hij is een fijn artiest, de ciseleerder
van diepgevoelde en kunstige sonnetten. Ook is hij een erudiet; hij is op de hoogte
van de verschillende Europeesche literaturen, maar de klassieke letteren hebben
vooral zijn liefde gehad.’ Bij Timmerman lezen we: ‘Ja, daar was inderdaad ook
Hein Boeken, de zonderlinge intimus en accoliet van Willem Kloos in dien tijd, voor
wien hij een kinderlijke en oprechte vereering koesterde, wien hij in alle moeilijkheden
met groote zelfverloochening hielp en verdedigde. Men zag hen altijd samen zitten
achter een glaasje van 't een of 't ander, zonder iets te zeggen, Boeken na een
doordachte slok zwaar zuchtend en zijn broek ophalend, Kloos in diep gepeins
verzonken naar den grond starend met ook zijn handen diep in zijn broekzakken en
nu en dan rondstarend of hij pas uit een sluimering ontwaakte...’
Waarom zet men zijn herinneringen op papier? Timmerman legt dat uit in zijn
Voorwoord: ‘Er zijn twee redenen waarom ik ondernomen heb deze Autobiografie
te schrijven. Ten eerste heb ik mijn heele leven intens genoten van dergelijke lectuur.
(...) Ten tweede, heeft men mij honderd maal gezegd, dat ik zoo genoegelijk kon
vertellen. (...) Bovendien ben ik bevriend geweest met de meeste mannen van de
beweging van tachtig, aan wier omgang ik eindeloos veel levensblijheid en
intellectueele frischheid te danken heb.’ Timmerman stelt zich, zoals hij zelf zegt,
vooral op als verteller. Een groot deel van zijn boek beschrijft zijn jeugd in het
beschermde, gegoede Amsterdamse milieu waarin hij opgroeit. Nadat zijn vader hem
aanvankelijk thuis een opleiding heeft gegeven besluit deze dat het jongetje Gidius
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op negenjarige leeftijd ‘onder de jongens’ moet komen: ‘De verblinding van mijn
vader, dat ik een aankomend aspirantgenie was, een geloof dat uit negentig procent
genegenheid en tien, door mij altijd te verontschuldigen, procent ijdelheid voortkwam
- hij wilde althans een déél van de eer mijner vorming genieten! - heeft mij op de
lagere school, waar ik volle drie jaar te laat debuteerde, maanden lang op de droevigste
manier doen lijden.’ In deze, dicht bij zich zelf liggende vertelling blijft Timmerman
observeren. De járen later neergeschreven uitspraken van de vader worden droogweg
aan het papier toevertrouwd, alsof ze gisteren gehoord waren. De figuren blijven bij
Timmerman steken in die observatie; zij groeien niet uit tot karakters. Het is typerend
dat zijn enige roman, Leo en Gerda (uitvervolg op pagina 40
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Langzame nostalgie en een meidenziekte
Nieuwe boeken van Tom Pauka en F. van den Bosch
In een plooi van de tijd Verhalen door F. van den Bosch Uitgever: Querido
108 p., f22,50
De meidenziekte door Tom Pauka Uitgever: Querido 165 p., f29,50
Frans de Rover
‘De grootste vijand van de literatuur is haast,’ merkte F.C. Terborgh eens op. Ik
vermoed dat F. van den Bosch die uitspraak van een van de meest zorgvuldige stilisten
uit ons taalgebied zal beamen. Van den Bosch debuteerde in 1978 op latere leeftijd
met Het regenhuis en andere verhalen, een bundel die verraste door de compacte en
suggestieve taal waarmee Van den Bosch meer de sfeer van situaties (in Indië en
Zweden) weergaf dan de handeling, de actiemomenten.
Schrijvers die zo ‘taal-precieus’ te werk gaan (ik denk in dit verband behalve aan
Terborgh ook aan het beste werk van Alberts) zijn doorgaans geen scheppers van
een omvangrijk oeuvre - het werk dat zij voor publikatie geschikt achten, lijkt op het
moeizaam prijsgeven van iets dat vele malen gewogen en te licht (of beter: te ‘zwaar’
van informatie) bevonden is, dat keer op keer herzien en herschreven is totdat er
niets anders kon resulteren dan déze tekst in déze vorm. Zij schrijven literatuur die
een groot beroep doet op het voorstellingsvermogen van de lezer; zij staan iets ter
zijde van het actuele literaire gebeuren; zij opereren, met een variant op de titel van
Van den Bosch' nieuwste bundel, ‘in de plooi van de literatuurgeschiedenis’. Maar
daar hebben soms wel de meest subtiele en daardoor meest interessante gebeurtenissen
plaats.
Vijf jaar na zijn debuut publiceert Van den Bosch nu vijf nieuwe verhalen - vier
daarvan hebben (herinneringen aan) Indië tot onderwerp, het slotverhaal, het langste,
is het verslag van een voettocht door Lapland. Aan wat demografisch, geografisch
en klimatologisch twee uitersten lijkt te vormen, weet Van den Bosch toch een eenheid
mee te geven door het grondthema dat alle verhalen doortrekt: nostalgie. De stille
krachten in het oude Indië, die zoveel gevoelens van heimwee loswoelen, krijgen
hun pendant in de ongerepte, onberekenbare, bijna wrede natuur van Lapland. Met
nauwelijks verholen wrok tegen de technische ‘verworvenheden’ beschrijft de
ik-figuur in ‘Regen over Ritsemjokk’ hoe de Samen, de oorspronkelijke, van
rendierteelt levende, bewoners van Lapland, langzaam ten offer vallen aan de Zweedse
expansie. ‘Je kunt deze ontwikkeling onvermijdelijk noemen, als je ervan af wilt zijn.
Ja, heeft de mens ooit iets aan zijn lot toe of af kunnen doen?’ Een retorische vraag
of de uiting van een fatalist? De wijze waarop Van den Bosch in dit verhaal het
Laplandse regenlandschap evoceert en van zijn betrokkenheid met de autochtonen
getuigt, maakt dat je als lezer zijn gevoel van onmacht over de - inderdaad
onvermijdelijke - vernietiging van een natuur en cultuur zonder meer deelt.
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F. van den Bosch

Toverij
De vooruitgang eist zijn tol, zoals ook het volwassen worden dat doet. Over het
laatste probleem gaan de twee mooiste verhalen van de bundel: het titelverhalen en
‘Oom James’. ‘Het was vroeg in de middag. Er was nauwelijks een zuchtje wind. De
duiven koerden boven de rode daken van de hete stad. Johan was uit zijn bed gekropen
en zat in zijn tjelana monjet op de overloop. Hij hield zijn ogen dicht alsof hij sliep
zoals de andere mensen. Maar hij luisterde. De duiven riepen van zo ver dat hij wel
luisteren móést. Er was rood en blauw in de stemmen van de duiven en daarachter,
in de groene verte, daar was helemaal niets en kon alles, alles gebeuren. Toen hij
opkeek zat de huisjongen naast hem. Daar zaten ze met z'n tweeën, de voeten in het
grind, op een uur van de dag tussen alle andere uren in, in een plooi van de tijd.’
Grotendeels meekijkend met de huisjongen Ketjil beschrijft Van den Bosch in sobere
maar juist gekozen woorden en beelden het ontstaan van een bijzondere vriendschap
tussen Ketjil en de kleine, eigenwillige Johan. Ketjil leert Johan toveren: ‘Geen
formules, maar de essentie ervan, die je wakker kon maken in iemands hart. Die,
lang geleden, een oude bevende man wakker had gemaakt in zijn hart.’ Maar de
betovering van hun vriendschap wordt verbroken door Johans ouders die Ketjil op
verdenking van diefstal ontslaan.
Aanvankelijk overmoedig maar allengs treuriger zwerft Ketjil die middag over de
pasar; ten slotte koopt hij een klein speelgoedvogeltje omdat een echte te duur is.
Hij probeert het tot leven te toveren: ‘Met zijn hele hart wenste hij dat het weg mocht
vliegen, naar Menteng, waar zijn kleine discipel woonde.’ Als hij het beestje loslaat,
valt het op de grond, kleurloos - ‘Zo bedrogen hem de spreuken van zijn voorgeslacht.’
Maar in de twee zinnen waarmee Van den Bosch het korte verhaal besluit weet hij
er een wending van verrassende schoonheid aan te geven die het geheel op het niveau
van de onvergetelijke stille krachten tilt: ‘Toen Johan de volgende morgen wakker
werd, lag er een klein gekleurd vogeltje op zijn bed, zoals je op de pasar voor kinderen
kunt kopen. Soms gedoogt God een kleine toverij.’

Tom Pauka

Zó een verhaal besluiten maakt door de suggestiviteit de indruk van grote
zorgvuldigheid; een zorgvuldigheid die iets met de essentie van literatuur te maken
heeft. Dit laatste geldt eveneens voor ‘Oom James’, ‘dit verhaal over een man die
ik tweemaal in mijn leven heb ontmoet en die toch zo'n groot stuk ervan beheerst’.
De eerste maal was in Indië, toen de ik-figuur als tienjarig jongetje met een veel te
groot mes op avonturentocht door het pisangbos rende en plotseling voor het huis
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van ‘Oom James’ stond. Tijdens het korte, abrupt eindigende bezoek raakte hij
volledig in de ban van die ‘vreemde’ man met zijn twee loopse tekkels. De tweede
maal speelt zich af in Amsterdam, op wat na de toevallige (maar wat is toeval in deze
verhalen?) ontmoeting de laatste levensavond zal blijken van oom James, een oude
man nu voor wie de dingen nooit voorbij
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zijn gegaan. En ‘Het Ding’ is voor hem de moord op een rampokker: ‘Ik heb er altijd
naar verlangd om het weer te doen, niet als ik bij mijn verstand ben, maar in mijn
nachtmerries. Daarom slaap ik op de sofa. Ik durf niet in mijn eigen bed. Om het
weer te doen, om het weer te doen (...) om het ongedaan te maken.’ Samen met de
ik-figuur, inmiddels uiteraard ook een oude man, speelt oom James voor hoe hij de
indringer de nek gebroken heeft. Speelt? Die avond, zijn laatste, slaapt hij weer in
zijn eigen bed. Ook dit verhaal krijgt een verrassend, vooral ‘verlossend’ einde. Tal
van motieven geven het een hechte compositie, en de sfeer, die sfeer...
Terloops, waar het om de uitleg van een woord gaat, merkt Van den Bosch op:
‘Omdat het anders maar in die vervelende woordenlijst (die aan boek is toegevoegd
- FdR) moet en omdat het beslist de laatste keer is dat ik over zulke dingen schrijf wil ik hier wel even mijn diepere inzichten omtrent de arit kwijt.’ ‘Beslist de laatste
keer’ - in het belang van hun lezers én dat van de literatuur zouden sommige schrijvers
niet zo zeker van hun zaak mogen zijn.
Aanzienlijk haastiger dan Van den Bosch blijkt Tom Pauka te werk te gaan. Na
zijn (eveneens late) debuut in 1980 (onder de nu veelzeggende titel Een moeilijke
eter en andere verhalen) publiceert hij alweer zijn derde roman. Pauka legt in de
keuze van zijn onderwerpen een bijzondere voorkeur voor ziektegeschiedenissen
aan de dag: was de hoofdpersoon in Een ongewenst verlangen (1982) een
multiple-sclerosepatiënt, ditmaal lijdt de protagonist aan anorexia nervosa, een
weigering te eten die vooral bij jonge meisjes - met vaak fatale afloop - voorkomt.
Een jongen met een meidenziekte dus en Pauka weet daar munt uit te slaan. Ook in
het ziekteverloop van de m.s.-patiënt ontbrak lichtvoetigheid en ironie niet, maar
deze roman is zonder twijfel Pauka's meest amusante door de losse toon en het
opgewekte taalgebruik. De ziekte van de zestienjarige Hans manifesteert zich eigenlijk
geen moment als een werkelijk serieus te nemen medisch probleem - zoals de
magazijnmeester in het ziekenhuis waar Hans verblijft om aan te sterken, de
dom-slimme neger Monsanto opmerkt: ‘U bent een lichte vorm van psychopaat.’
Dit als conclusie van een gesprek waarin Monsanto slechts twee ziekten onderscheidt:
ziekten en onzinziekten die bij het naderen van de vakantie overgaan, en Hans zijn
eigen geval diagnostiseert met: ‘als ik moest kiezen, dan was het eerder een onzinziekte
dan een ziekte.’
De lange Hans behoort tot het type jongens-fantasten zoals dat in het werk van
Vestdijk wel voorkomt, of, het meest recent, in Brakmans Een weekend in Oostende:
jongens die met hun verhalen de wereld naar hun hand zetten en versteld doen staan.
Pauka lijkt Hans' ziekte dan ook meer als aanleiding te gebruiken voor een makkelijk
leesbaar verslag van een avontuurlijke jongen op weg naar de volwassenheid. Dank
zij zijn kwaal kan Hans in de meest absurde situaties verzeild raken, of althans op
normale situaties en enigszins absurd reageren - de voordelen van een hoofdpersoon
met een onzinziekte, óók voor de structuur van zo'n boek. Hans formuleert het
duidelijk: ‘Mijn leven bestond eigenlijk uit losse geschiedenissen zonder kop of staart,
ze konden net zo goed gebeurd zijn in het leven van allemaal verschillende mensen
(...) Er bestond geen uitleg die de verbinding van het een met het ander begrijpelijk
maakte, vandaar dat ik altijd een betere verklaring bij de hand had. Naast iedere
gebeurtenis bestond een verhaal, zo was mijn hele leven geweest. In de verhalen
voelde ik me beter thuis dan in de waarheid. De verhalen kon ik in elkaar schuiven
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als de rails van een spoortrein, pasten altijd, gingen waar ik wou. Ze brachten orde
in mijn leven.’
Ondanks zijn idee van orde, is hiermee ook het bezwaar tegen de roman
geformuleerd: er gaat geen enkele dwingende kracht van uit. Hans' geschiedenissen
zijn wel wat erg los en willekeurig aan elkaar geplakt. Pauka situeert de roman vlak
na de oorlog en daardoor kunnen er wat oorlogsherinneringen worden opgehaald,
maar als je die weglaat, heeft het verhaal niets aan inhoud of compositie gemist. De
orde in de roman komt feitelijk van twee langere geschiedenissen: de avonturen in
het ziekenhuis met de kruimeldief Monsanto en de erotische avonturen met mevrouw
Storm en haar veertienjarige dochter Vera in een zomerhuisje aan het IJsselmeer. In
de beschrijving van het ziekenhuisgebeuren ontsnapt Pauka niet aan het clichématige
en voorspelbare, maar in de tweede reeks avonturen weet hij de aandacht vast te
houden en zelfs een erotische spanning te creëren. Hans is ontsnapt uit het ziekenhuis
en een zomerhuisje binnengeslopen om aan eten te komen (perioden van vasten en
van ongeremde gulzigheid wisselen elkaar af). Hij wordt betrapt door de kleine Vera,
die ondanks haar jeugdige leeftijd al heel wat raffinement in huis heeft en er voor
zorgt dat Hans kan blijven. Maar haar moeder is nog ondeugender en als Vera naar
bed is gestuurd, begint ze met haar avances. Pauka komt tot aardige typeringen: na
een baldadig spelletje buren-pesten zet de gescheiden moeder maar eens een flesje
vermout tussen haar en de begeerde, wat argwanende insluiper: ‘Ik had een hekel
aan dronkenschap en ik lette op haar, hoewel ik niet precies geweten zou hebben
wat eraan te doen als ze tipsy had willen worden. Maar voorlopig zag ze eruit als
iemand die net terug is van een partijtje straatvoetbal, warm en moe en nog een
beetje vechtlustig.’ Haar vechtlust blijkt heel wat doortrapter dan die van haar dochter
en Hans moet alle beroep op zijn fantasie doen om zich beide dames met verhalen
letterlijk van het lijf te houden. Toch zitten daar charmante momenten in. Het
hoogtepunt is een nachtelijke roeitocht met mevrouw Storm die eindigt in een
zwempartij rond een enorme vis in een fuik. Beiden betasten het gladde, stilstaande
dier - symboliek??? Maar de plotselinge aanblik van een naakte vrouw die
verleidelijke toespelingen maakt, brengt bij Hans een schrikreactie teweeg: ‘In mezelf
voelde ik het vuur oplaaien dat alles wat er aan saamhorigheid is vernietigt. Ik
draaide me om en zwom onder water naar het diepere deel van het meer. Hoe haalde
iemand het in haar hoofd om zo te gaan zwemmen, ik lag nota bene in een en hetzelfde
water met haar.’
De moeizame weg naar volwassenheid en erotiek van een gevoelige jongen - in
situaties als deze maakt Pauka dat probleem, ook door ironisch taalgebruk, het meest
invoelbaar. Dat die jongen een moeilijke eter behept met smetvrees is, voegt daar
een zekere dimensie aan toe, maar misschien dat Pauka volgend jaar in zijn nieuwe
roman eens kan proberen personages zonder (onzin)ziekten psychologisch
aanvaardbaar te maken.
■
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Intellectuelen en het menselijk tekort
Een Nederlands proefschrift over Partisan Review
De intellectuelen van Partisan Review

1. Mary McCarthy

2. Hannah Arendt

3. Lionel Trilling

4. Saul Bellow

5. Leslie Fiedler

6. Irving Howe
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7. Norman Podhoretz

8. Harold Rosenberg

9. Diana Trilling

10. David Riesman

Het radicale temperament De dubbele politieke bekering van een generatie
Amerikaanse intellectuelen (1934-1953) door Maarten van Rossem
Uitgever: Hes 232 p., f70, Bart Tromp
Het proefschrift van Maarten van Rossem is het resultaat van het vergrootglas dat
de auteur boven een essay uit 1952 van de Amerikaanse socioloog Daniel Bell heeft
gehouden. In dat essay (later opgenomen in Bells klassieke bundel ‘The End of
Ideology’) beschreef Bell (geboren in 1918) zijn intellectuele vrienden en zich zelf
als een ‘twice-born generation’. Ze werden eerst, in de jaren dertig, geboren als linkse
radicalen, en ze werden in de jaren veertig herboren als Amerikaanse democraten.
De groep waar het hier om gaat was zeer klein - dit zou men door de omvang van
het boek bijna uit het oog verliezen - en in het geheel niet representatief voor de
Amerikaanse intellectuelen in het algemeen. Het betreft bijna zonder uitzondering
kinderen van arme, veelal joodse immigranten, die zich rond de eeuwwisseling in
New York hadden gevestigd. Hoe klein echter ook in omvang, hun invloed zou
uitzonderlijk groot worden, en ze is dat nog steeds: Van Rossem sluit zijn
geschiedschrijving af in 1953, maar dertig jaar later blijken de voornaamsten van
deze generatie ondertussen voor een derde keer te zijn geboren, nu als
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neoconservatieven die een kruistocht zijn begonnen tegen het hedendaagse gevaar
van het communisme en de uitwassen van de verzorgingsstaat. Om wie gaat het?
Behalve Daniel Bell rekent Van Rossem tot deze generatie Irving Howe, Dwight
Macdonald, Mary McCarthy, Lionel Trilling, Hannah Ahrendt, Saul Bellow, Richard
Hofstadter, Irving Kristol, Norman Podhoretz, David Riesman, Leslie Fiedler, Alfred
Kazin, Sidney Hook, Philip Rahv, Harold Rosenberg en Diana Trilling.
De geschiedschrijving van deze generatie over de periode 1934-1953 is - losjes gegroepeerd rond de Partisan Review, het tijdschrift dat het forum bij uitstek van de
groep zou worden. Later zou daar - vanaf 1946 - Commentary bij komen, en nog
weer later Dissent, dat zelf een gevolg was van de breuklijn tussen sociaal-democraten
en wat toen nog niet neoconservatieven heetten (of waren). Heden ten dage staat de
Partisan Review duidelijk op het tweede plan, is Commentary onder het agressieve
redacteurschap van Norman Podhoretz het gezaghebbende forum van de
neoconservatieven, en draagt Dissent nog steeds het klassieke sociaal-democratische
gedachtengoed uit. Het radicale temperament schaamt zich er niet voor vóór alles
een proeve van ideeëngeschiedenis te zijn. Zelfs een feit als het oplagecijfer van de
Partisan Review komt in het ruim bemeten boek maar één keer terloops voor.

Geschiedenis
De Partisan Review werd in 1934 opgericht door de Amerikaanse Communistische
Partij, als een instrument waarmee jonge radicale schrijvers aan een Stem konden
komen - ten behoeve van de partij. Vanaf het begin tot in de jaren zestig werd de
redactie gevoerd door William Phillips en Philip Rahv, die door Van Rossem op rake
wijze worden neergezet. (Over de eeuwige radicaal Rahv schrijft hij: ‘Aangezien hij
een door en door conservatief man was, veranderde hij in de rest van zijn leven zo
weinig mogelijk aan het universele universum dat hij aan het eind van de jaren twintig
en het begin van de jaren dertig met zoveel moeite voor zich zelf gecreëerd had.’
(blz. 25) Het centrale begrip onder radicale intellectuelen in de jaren dertig was
Geschiedenis. Daar ging het om: om de zin van de Geschiedenis te begrijpen, en om
met de Geschiedenis in de pas te lopen. Een dergelijke geesteshouding leidde
onafwendbaar naar de communistische partij: ‘Niemand leek in de jaren dertig de
geschiedenis beter te kennen en niemand was bereid gewetenlozer naar die kennis
te handelen dan de communisten.’ De flirt van deze generatie met het communisme
was voor een groot deel modieuze meeloperij, volgens Van Rossem. Een slecht gebit
gold als bewijs van proletarische integriteit: Auden en Isherwood besloten ooit, samen
in Berlijn, in sneltreinvaart hun gebit te ruïneren door elke dag een pond drop te eten
en met tanden poetsen te stoppen.
De Partisan Review bleef niet lang onder de vleugels van de CPUSA. In 1936
brak de redactie met de partij, naar aanleiding van de showprocessen in Moskou.
Maar in de
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voorafgaande jaren was een scherpe tegenstelling gegroeid tussen de geheel
clichématige cultuurpolitiek van de CPUSA, en het radicale modernisme dat de
inspiratie van de Partisan Review bleef. De breuk met het communisme, zo tekende
de redactie daarbij aan, zou geen breuk met het marxisme betekenen. Uitvoerig
beschrijft Van Rossem de intellectuele odyssee die met dat uitgangspunt begon. De
Partisan Review was anticommunistisch, vér voor de Koude Oorlog uitbrak, en op
heel eigen gronden; ze was het op een moment dat de liberale elites uiterst welwillend
tegenover Stalin en de Sovjetunie stonden. Er is een eigenaardige overeenkomst
tussen de positie waarin de generatie van de Partisan Review terechtkwam, en die
van de Duitse intellectuelen uit de Frankfortse School. In beide gevallen werd het
communisme afgewezen, het marxisme aangehouden en de aandacht gericht op de
ontwikkeling van de culturele avant-garde. In beide gevallen ook leidde het politieke
isolement tot de ontdekking van de intelligentsia als een zelfstandige laag met een
eigen politieke verantwoordelijkheid. Daarmee houden de overeenkomsten niet op:
bij het debat over de massacultuur, dat in de jaren veertig begon, namen mensen als
Macdonald en Adorno niet alleen overeenkomstige stellingen in, maar werkten ze
ook feitelijk samen.

Massacultuur
Het was het principiële anticommunisme dat de intellectuelen van de Partisan Review
na de Tweede Wereldoorlog grote invloed gaf. Terzelfdertijd ontdekten zij dat de
uitgangspunten waaraan ze - soms nog tot ver in de oorlog - hadden vastgehouden
nergens op sloegen. De verwerping van het communisme hadden zij steeds gekoppeld
aan de noodzaak van een échte revolutie en de verwerping van kapitalisme en
democratie, die als decadent, achterlijk, en ten dode opgeschreven werden beschouwd.
Nu bleek niet alleen dat dat verrotte Amerikaanse stelsel niet alleen de oorlog had
overleefd, maar er ook nog uit te voorschijn was getreden als de grootste en
welvarendste macht ter wereld.
Vergeleken met de Sovjetunie en Hitler-Duitsland, maar ook met de ‘oude’
Europese landen bleek Amerika nog de beste van alle mogelijke werelden, en zo
ontdekten de kritische intellectuelen hun eigen land. Die ontdekking leidde tot een
drietal thema's waaromheen de discussies en denkbeelden van de ‘twice-born’
generatie gegroepeerd kunnen worden. Het eerste was de verklaring van stalinisme
en van de verwording van het communisme - een verklaring die gezocht werd in een
theorie van de totalitaire staat, een theorie waarin meteen ook nog de gevaren van
de massacultuur werden meegenomen, omdat deze het potentieel van een ontwikkeling
in totalitaire richting ook binnen democratieën vormde.
Het tweede grote thema was dat van het einde der ideologieën. Een samenleving
als de Amerikaanse kon het stellen zonder de fanatieke ideologieën van links en
rechts; tevreden constateerden de intellectuelen van de Partisan Review in de jaren
vijftig dat dit ook feitelijk het geval leek te zijn.
Het derde, en meest omvattende thema echter was dat van het realisme. Het nieuwe
Amerika was een wereldmacht geworden, die afstand moest doen van zijn boerse
verleden en de overdreven en onwerkelijke idealen die daar leefden. Het debat over
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het realisme ging echter niet alleen, en zelfs niet in de eerste plaats over politiek. Het
werd - vooral door Lionel Trilling, in zekere zin de kernfiguur van dit boek - veeleer
geplaatst in een culturele context. Zowel liberalisme als socialisme gingen volgens
Trilling gebukt onder pijnlijk simpel vooruitgangsgeloof, waarin geen plaats was
ingeruimd voor de werkelijkheid van het menselijk tekort. Realisme is uiteindelijk
te reduceren tot het aanvaarden van de sterfelijkheid van de mens - pas op deze basis
is een werkelijk menselijk leven en een werkelijke humanistische cultuur - die Trilling
herontdekte in de grote traditie van de burgerlijke cultuur - mogelijk.
Van Rossem heeft al deze thema's en debatten even zorgvuldig als uitvoerig
beschreven - men zou willen dat een dergelijk boek over een groep Nederlandse
intellectuelen was geschreven - en dat beschrijven is bovendien gedaan in een vaak
goed en leesbaar Nederlands, al neemt hij af en toe met iets te veel ironie afstand
van zijn onderwerp. In de jaren zestig vielen veel van de constructies van deze
generatie in duigen, zeker. Maar is de ontwikkeling van de Amerikaanse New Left,
om maar een voorbeeld te noemen, niet precies zo verlopen als door hen is gevreesd
en voorspeld? Herhaalde de geschiedenis van de jaren dertig zich niet in veel
opzichten op deprimerende wijze in de jaren zestig en zeventig? Dit zijn echter niet
de enige vragen waartoe dit rijke boek prikkelt.
■
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Een vrouw van de negentiende eeuw
Karin Reschke op zoek naar Henriëtte Vogel
Verfolgte des Glücks Findebuch der Henriette Vogel door Karin Reschke
Uitgever: Rotbuch 324 p., f19,75 Importeur: Nilsson & Lamm
Ger Witteveen
Zelden heb ik zo'n mooi boek gelezen; aanvankelijk nog zoekend naar de personen,
nog tastend naar de problemen en raadsels, maar gaandeweg de duidelijke lijn
onderkennend, liet ik me meeslepen door het proza van deze roman en nadat ik het
uit had, begon ik meteen opnieuw. En alweer: mijn hemel, wat heb ik genoten. Een
boek om er elke avond voor het slapengaan iets uit te lezen! Wie is deze Karin
Reschke toch?
Nergens iets over haar te vinden, zelfs in het Kritisches Lexikon der deutschen
Gegenwartsliteratur (KLG), een driemaandelijks verschijnend losbladig systeem in
klappers, dat pretendeert een up to date overzicht te geven van de moderne Duitse
literatuur, komt haar naam niet voor. Voorlopig moeten we het dus doen met de
informatie op de flap en wat vage herinneringen van een tv-interview.
Geboren in 1940 in Krakau, groeide Karin Reschke in Berlijn op, waar ze nog
steeds woont. Sinds 1975 schrijft ze reportages, proza en recensies, die regelmatig
in het bekende Kursbuch verschijnen. In 1978 gaf ze onder de titel Texte zum Anfassen
een (lees)boek voor vrouwen uit, twee jaar later gevolgd door haar eerste roman
Memoiren eines Kindes. Vorig jaar zorgde ze in Duitsland voor een literaire sensatie
met haar Verfolgte des Glücks, Findebuch der Henriette Vogel, waarvoor ze de
literatuurprijs van de Frankfurter Allegemeine Zeitung ontving.

Op 21 november 1811 pleegden twee mensen aan de Wannsee bij Berlijn zelfmoord.
De ene was de schrijver Heinrich von Kleist (‘mir war auf dieser Welt nicht mehr
zu helfen’), de ander was een onbekende vrouw: Henriette Vogel. Een dag tevoren
hadden ze zich in de buurt van de Wannsee in een herberg teruggetrokken, de tijd
‘sehr vergnügt’ doorgebracht, en afscheidsbrieven geschreven. De volgende morgen
begaven ze zich vijftig meter verderop, waar Von Kleist Henriette door de linkerborst
in het hart schoot, daarna zich zelf door de mond. Beiden zijn op slag dood geweest.
Von Kleist was vierendertig, Henriette eenendertig.

Roddels en achterklap
Omdat er in de afgelopen anderhalve eeuw genoeg over Von Kleist is verschenen,
ging Reschke op zoek naar deze onbekende Henriette Vogel. In de archieven vond
ze niet veel; het belangrijkste was een politierapport over de zelfmoord, dat ze
gebruikte voor het uiterlijk en de karaktertrekken van haar hoofdpersoon. Verder
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kon ze nog gebruik maken van een paar van Henriettes bekende afscheidsbrieven
aan haar familie en een liefdesbrief aan Von Kleist (‘Mein Schatten im Mittag, mein
Quell in der Wüste, meine Religion, meine innere Musik, meine Himmelspforte’),
die ook in het boek zijn opgenomen, dit aangevuld met de roddels en achterklap uit
die tijd. De rest, vrijwel de gehele roman, is verzonnen, een fictionele speurtocht
naar Henriette zoals ze had kunnen zijn, maar vooral, en dat lijkt me de betekenis
van de subtitel te zijn, de ontdekking van haar eigen identiteit.
Henriette Vogel is een vrouw van de negentiende eeuw: ze schrijft veel brieven
en een dagboek. Als jong meisje al gedwongen een eenzaam bestaan te leiden, wordt
ze verteerd door dadenloos wachten (‘Den Nachmittag halte ich die Hände im Schoss,
unschlüssig etwas anderes zu tun’), sluit ze zich dagenlang in een donker kamertje
op, alleen met haar dagboek, waaruit een hunkering naar iets anders spreekt, naar
wat, weet ze niet precies. Door de kennismaking met haar man, de
‘Landschaftssyndikus’ Friedrich Louis Vogel, wordt ze voor even onder haar stolp
vandaan gehaald. Haar huwelijk met Vogel wordt een mislukking, voornamelijk
omdat ze weigert de maatschappelijk representabele echtgenote van de ambtenaar
Vogel te spelen. Ze laat de huishouding aan haar man (!) en het personeel over en
raakt steeds meer in zich zelf gekeerd. Ze lijdt aan onderlichaamskwalen, haar
geestelijke toestand is een soort ongrijpbare melancholie, alsof de ziel het gastrecht
in haar vermoeide lichaam heeft opgegeven. ‘Bin ich es doch nicht gewöhnt, über
Dinge zu reden, die mir das Gemüt beschweren. Meine Ziehfrau hält mich für eine
überspannte Natur, dass ich so wenig Glück in meinem Leben finde. Meine Krankheit
sei ebenso eingebildeter Natur wie mein Unglück mit Vogel. Was soll ich darüber
reden, wenn ich es selbst nicht zu ändern vermag?’

Karin Reschke, foto Manfred Naber

Von Kleist
Slechts met de romanticus Adam Müller en diens vriend, de ‘sonderbare Verfasser
Heinrich von Kleist’ heeft ze contact, ten slotte blijft alleen de laatste over, met wie
ze een platonische verhouding heeft. ‘Wie haben wir uns gesehnt und verstanden
den Augenblick und beides vermocht auszudrücken. Worte gefunden, die im
Geheimen längst gesprochen, gelebt, vergessen, wieder entstanden und unsere Wesen
einander verbunden.’
Reschke heeft het gevaar weten te vermijden Henriette aan Von Kleist
ondergeschikt te maken; voor de liefdesverhouding tussen beide ruimt ze slechts een
bescheiden plaats in, wanneer Henriette allang een zelfstandige, autonome figuur in
de roman is. Ze had daar ook geen enkel historisch aanknopingspunt voor gehad. De
verhouding is altijd ondoorzichtig gebleven. Von Kleist is voor Henriette niet haar
grote liefde, evenmin als zij de liefde van zijn leven is. In de roman is daarom ook
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geen sprake van wederzijdse bezieling of volledige overgave. Hier komen twee
mensen bij elkaar, die het leven moe zijn. ‘Wir haben Tränen in den Augen vor
Freude, dass die Zukunft ein Ende hat und die Vergangenheit uns nicht in den Ohren
klingt.’
Wat mij echter vooral voor dit boek heeft ingenomen is het taalgebruik. Reschkes
Duits is mooi en ingetogen, het negentiende-eeuws is nergens opgesmukt of mooier
gemaakt. Je realiseert je niet een modern werk te lezen. De schrijfster versterkt die
indruk nog met het sprookje ‘Das Vermächtnis der Elvira von Siena’, dat geheel in
de stijl van Von Kleist is gehouden. Als je niet beter zou weten, zou je denken, dat
het uit zijn werk is overgenomen.
Wie zo kan schrijven, zulke prachtige taalmelodieën kan componeren, verdient
bekendheid.
■
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De verleiding van de gemakzucht
Het neo-conservatieve woordenboek van Robert Nisbet
Prejudices A Philosophical Dictionary door Robert Nisbet Uitgever:
Harvard University Press, f64,45 Importeur: John Pleysier, Heerde
G. van Benthem v/d Bergh
Wat moeten we ervan denken als een bekend socioloog als Robert Nisbet zijn
vooroordelen op schrift stelt? Is het begrip ‘vooroordeel’ niet anathema voor een
socioloog? Is hij er niet juist om vooroordelen te ontmaskeren? Hoort een socioloog
zich niet eerder af te vragen waarom vooroordelen ontstaan en zo hardnekkig kunnen
blijven - zoals Gordon W. Allport deed in zijn beroemde studie The Nature of
Prejudice?
In Webster's New World Dictionary staat onder ‘vooroordeel’:
1. een oordeel of opinie die gevormd is voordat de feiten bekend zijn; vooropgezet
idee dat gunstig kan zijn, maar meestal ongunstig is;
2. een oordeel of opinie die men erop na houdt, ondanks feiten die het tegenspreken;
een onredelijk vooropgezet idee (‘een vooroordeel tegen moderne kunst’).
3. wantrouwen, intolerantie of irrationele haat ten opzichte van andere rassen,
geloofsovertuigingen, streken, beroepen en dergelijke.
Daar is niet veel gunstigs bij. Waarom kiest Nisbet dan toch de titel Prejudices
voor zijn naar het voorbeeld van Voltaire geschreven ‘filosofisch woordenboek’?
Nisbet rechtvaardigt zich alleen indirect door als motto voor zijn boek een lang citaat
van de voorloper van het conservatisme, Edmund Burke, te gebruiken. Volgens Burke
zou het wijzer zijn om ‘de verborgen wijsheid’ in vooroordelen te ontdekken en uit
te werken dan ze uit de weg te ruimen: ‘het is verstandiger om het vooroordeel te
handhaven met de rechtvaardiging ervoor, dan de jas van het vooroordeel van je af
te werpen en niets dan de naakte rede over te houden’. De warme wollen jas van het
vooroordeel! Uit Nisbets beroep op Burke blijkt al dat zijn boek deel uitmaakt van
de conservatieve revival in Amerika. En dat geldt ook voor de teneur van het citaat
van Burke: onderwaardering van de rede en overwaardering van het belang van
traditie en continuïteit in de samenleving is typerend voor conservatief denken.

Provocerend
Vooroordelen lijken me niet iets voor een socioloog om prat op te gaan. Dat houdt
immers minachting in voor wetenschappelijk onderzoek, voor gebruik van de ‘naakte
rede’ om de feitelijke samenhangen in de maatschappelijke ontwikkeling te
onderzoeken. Af en toe laten Nisbets beschouwingen ook zien hoe makkelijk
conservatief denken in reactionair denken kan overgaan. Oog voor het belang van
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continuïteit en traditie verwordt dan tot het krampachtig afweren van iedere poging
om mensen en samenlevingen wetenschappelijk te onderzoeken. Zo wil Nisbet bij
voorbeeld niets weten van pogingen om het handelen van belangrijke historische
personages begrijpelijk te maken met behulp van psychoanalytische categorieën.
Daarbij deinst hij zelfs niet terug voor het onjuiste (bevooroordeelde) weergeven
van Eric Eriksons Young Man Luther. (Zelfs diens naam spelt hij consistent verkeerd
als Eriksen.) En waarom?: ‘De psychogeschiedenis haalt helden naar beneden tot
het niveau van de klinische patiënt.’ Drie vooroordelen in één zin: over helden, over
patiënten, en over het noodzakelijk reductionisme van psychoanalyse.
De titel van Nisbets boek is niet alleen maar provocerend, het is een uiting van
gemakzucht. Door die titel kan hij zich ongestraft uitlatingen veroorloven, die hij
zich als wetenschapsman onmogelijk zou kunnen permitteren. Hij maakt daarmee
in feite misbruik van zijn eigen wetenschappelijk prestige.
Het voorgaande wil niet zeggen dat ik niets van conservatisme zou willen weten
en het in alle opzichten verwerpelijk zou vinden. Zo is het niet. Zolang het niet om
ongetoetste en niet te toetsen vooroordelen gaat, maar om uitgangspunten of
veronderstellingen, is er in de conservatieve traditie veel waardevols. Thema's als
de onbedoelde kwade gevolgen van goed bedoelde hervormingen en de gunstige
aspecten van gemeenschappen waar mensen elkaar van aangezicht tot aangezicht
kennen; van traditie en continuïteit; van de familie of van openbare orde en gezag
krijgen meestal onvoldoende aandacht in de liberale en socialistische tradities. Het
belang dat in het conservatisme aan continuïteit en traditie wordt gehecht, kan mensen
er voor behoeden te bezwijken voor de waan of mode van de dag. Tegelijk kan het
ook tot sterke weerstand en verzet leiden tegen sociaalwetenschappelijk onderzoek
- of misschien beter tegen onderzoek van de feiten. Daarom is wat J.L. Heldring als
de kern van het conservatisme wil beschouwen: ‘onderzoek alles en behoudt het
goede’ enigszins paradoxaal.

Uithaal
Onderzoek is in ieder geval niet Nisbets sterkste kant. Hij is eigenlijk meer filosoof
dan socioloog. Hij is geneigd om ideeën en begrippen belangrijker te vinden dan de
vraag hoe de maatschappelijke werkelijkheid in elkaar zit. Het oeuvre van Nisbet
draait om begrippen die bijna allemaal een belangrijke rol in de conservatieve traditie
spelen, waarvan titels getuigen als The Quest for Community, The Twilight of
Authority, Tradition and Revolt, History of the Idea of Progress, en The Sociological
Tradition. In dat laatste boek verdedigt hij de stelling dat de erfenis van De
Tocqueville voor de ontwikkeling van de sociologie veel belangrijker is gebleken
dan die van Marx. Ook dat boek hangt hij op aan wat hij als vijf kernbegrippen in
de sociologische traditie beschouwt: gemeenschap, gezag, status, het sacrale en
vervreemding. Maar in Prejudices kan hij zich veroorloven om over liefst zeventig
begrippen zijn licht te laten schijnen. Verdeeld over 318 bladzijden betekent dat
gemiddeld vier tot vijf bladzijden per begrip. Het langste stuk telt negen bladzijden
en behandelt de oorlog. Het is een historisch verhaal, dat de nadruk op de bijna altijd
verzwegen positieve gevolgen van oorlogen legt, maar dat op het einde ontsierd
wordt door een uithaal naar de rol van liberale intellectuelen bij de oorlog in Vietnam.
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Robert Nisbet

Wat zijn de geliefde thema's van Nisbet? Waar heeft hij zoal vooroordelen over,
of misschien beter: de lust tot oordelen? Hij verantwoordt zijn keuze nergens. Hij
zegt alleen maar dat ‘de onderwerpen van historische naar contemporaine, van
didactische naar luchtige, en van persoonlijke naar abstracte lopen’. Toch is het niet
moeilijk om enige ordening aan te brengen. Er kunnen vijf rubrieken worden
onderscheiden. In de eerste plaats linkse thema's zoals vervreemding, mensenrechten,
sociale revolutie, racisme, militarisme. Groter in aantal zijn rechtse thema's als
anomie, bureaucratie, authoritarisme (dat anders en beter zou zijn dan totalitarisme),
gemeenschap, conservatisme, misdaad en straf, de familie, inflatie, activisme van de
rechterlijke macht. Een omvangrijke rubriek is ook die van de -ismen, waar ‘-ismen’
zelf de eerste van is en vervolgens een merkwaardig heterogene reeks als atheïsme,
creationisme, darwinisme, feodalisme, renaissancisme, liberalisme, fanatisme onder
valt. Een wat kleinere rubriek is die van de sociale wetenschappen waartoe ik onder
meer futurologie, sociale verandering, reïficatie, historische noodzakelijkheid en
sociobiologie reken. De vijfde rubriek is wel vrij uitgebreid en omvat onderwer-
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pen uit het dagelijks leven, zoals verveling, comfort, begeerte, dood, enthousiasme,
jaloezie, nostalgie, de oude dag, originaliteit, geestigheid en belediging. Een
restcategorie zijn thema's als ideologie of publieke opinie, die zowel bij links als
rechts ondergebracht kunnen worden.

Afwezigen
Nisbets preoccupaties nu kennend zijn er een aantal opvallend afwezige onderwerpen:
socialisme, communisme, kapitalisme en democratie; vrijheid en gelijkheid; cultuur;
intellectueel; realisme, idealisme en materialisme. Maar misschien nog wel het meest
opvallend is het ontbreken van het begrip vooroordeel zelf. Dat is een gemiste kans
- of alweer een teken van gemakzucht. Nisbets korte essays zijn vaak interessant en
soms verrassend, maar worden me te vaak ontsierd door de denigrerende toon waarop
hij schrijft over wie of wat hem niet bevalt. De vorm van zijn boek wordt daarmee
tot een vrijbrief om rancune te spuien. Zo schrijft hij bij voorbeeld bij humanities
over de jaren zestig als een ‘age of vandals’, een tijdperk van vandalen die de
Amerikaanse universiteiten en media beslag genomen zouden hebben. Hij noemt de
jaren zestig zelfs ‘the American approximation to the French Revolution’. Dan is hij
zelf zeker de Amerikaanse Burke. Zulke passages lezen als een verlate wraakoefening
- al zijn sommige van zijn bezwaren tegen de beweging van die jaren gerechtvaardigd
genoeg. Zo kan ik ook meevoelen met zijn afkeer van wat hij ‘psychobabble’ noemt,
het eindeloze psychogeklets, het gezeur en geklaag over psychische problemen,
relaties en het vinden en ontplooien van je zelf. Nisbet citeert een fraaie uitspraak
van Goethe tegen Eckermann: ‘regressieve tijdperken neigen altijd tot het subjectieve,
terwijl in progressieve tijdperken steeds het objectieve voorop staat’.
Het doet ook niet erg sympathiek aan wanneer Nisbeth bij het onderwerp ‘begeerte’,
een lang verhaal houdt over de titelinflatie in de Amerikaanse academische wereld.
Professor Smith kan nu ‘Lulubell Fitzmeister Professor of Widlife Management’
worden, terwijl de faptekst Nisbet zelf introduceert als Albert Schweitzer Professor
of the Humanities, Emeritus, Columbia University. Hij had zich zelf dus als voorbeeld
kunnen nemen. Nu roept hij de verdenking op dat hij dit stuk heeft geschreven, omdat
zijn eigen titel, die hem natuurlijk wel toekomt, door die inflatie minder waard zou
zijn.
In zijn opstel over creationisme doet Nisbet een verbazingwekkende poging de
evolutietheorie en de these van de goddelijke oorsprong van het leven eenzelfde
(wetenschappelijke?) status te geven. Hij doet dit onder meer op grond van een
merkwaardige uitspraak over axiomata: die zouden, om bewezen te worden,
‘uitspraken van buiten’ nodig hebben. En dat zou dan voor de hele wetenschap gelden.
Een ander ‘argument’ is ‘de ongelofelijke onwaarschijnlijkheid van de oorsprong
door zuiver natuurlijke, wereldse processen van de mens, ja, van het hele ingewikkelde
en gecompliceerde weefwerk van het leven’. Tsja, dán moet er wel een God of grote
Geest achter zitten. Nisbet heeft het over ‘sophisticaded creationists’ en het is
duidelijk dat hij daar zich zelf toe rekent.
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Humanisten
Een van de eerste onderwerpen die ik opsloeg was renaissancisme, omdat ik me
afvroeg wat dat in hemelsnaam mocht zijn. Het blijkt te staan voor de overwaardering
van de humanisten als wegbereiders van de vernieuwing in kunst en wetenschappen
en het onderschatten van de dynamiek van de middeleeuwen. Dat wordt
langzamerhand door historici toch wel algemeen erkend, zodat Nisbet zich eigenlijk
afzet tegen ouderwetse middelbare schoolboeken. Maar het blijkt hem dan ook om
iets anders te gaan. Het hele betoog loopt uit op een tirade tegen de humanisten van
vandaag (lees: liberale of linkse intellectuelen) die zich in een directe lijn op de
Italiaanse humanisten en de Franse filosofen zouden beroepen. En dan komt het:
‘deze moderne humanisten zijn even kenmerkend arrogant, bevooroordeeld, nergens
in wortelend, cynisch, bereid om zich zelf voor macht en rijkdom te verkopen, altijd
belust op het aanvallen van de openbare orde en het verstoren van de morele vrede,
en maar al te gelukkig diepzinnigheid, wijsheid en geleerdheid op het altaar van
intellectuele brille te willen offeren.’
Hoe dit te noemen? Sweeping statement? De humeurigheid van een wrakkige oude
man? Dit soort passages irriteren me in ieder geval danig en roepen een oordeel op,
dat als mijn voorordeel beschouwd mag worden: stijl en toon van Nisbet's boek staan
mij niet aan.
■
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Niet Reinaert, de verteller is de schurk
Een nieuwe theorie over het verhaal van de vos
Reinaert primair door F.P. van Oostrom Uitgever: Hes, 38 p., f 19,50
Rein Bloem
Sinds F. Lulofs' boekje over de Reinaert Nu gaet reynaerde al huten spele (nu wordt
het menens voor Reinaert, 1975) is het een beetje stil geworden rond de vos. Wel
zond de NCRV in 1979 Reinaert als hoorspel uit in een niet te beste bewerking, wel
verscheen, ook in 1979, de erbarmelijke hertaling door Ernst van Altena en in de
Prisma-reeks een uitgave met een getrouwe vertaling door Arjaan van Nimwegen,
maar nieuwe inzichten werden niet geformuleerd. Nu, met een nieuwe
wetenschappelijke uitgave van Lulofs in het vooruitzicht, verschijnt een klein,
uitdagend en verfrissend boekje van F.P. van Oostrom: Reinaert primair.
De titel stelt de vraag naar de receptie van de oorspronkelijke tekst: hoe heeft het
publiek van de laat twaalfde-eeuwse of begin dertiende-eeuwse voorstelling (het
staat wel vast dat de tekst door een verteller mondeling is voorgedragen) gereageerd?
De grondlegger van de moderne Reinaert-interpretatie, de geniale maar speculatieve
W. Gs. Hellinga, ging ervan uit dat de verteller op een markt zijn verhaal stond te
verkopen en dat het niet alleen een kwestie van vermaak was. Daarvoor speelde hij
te vaak in op taboes als geweld, machtsmisbruik, ketterij en homoseksualiteit, op
alle vormen van kwaad.

Herman Pleij is in de NCRV-gids van 8 december 1979 nog dezelfde mening
toegedaan en ook Paul Biegel in zijn kinderboekbewerking van 1972 en Ernst van
Altena in zijn hertaling vatten het verhaal op als gericht tot het volk.
Helder, en wat mij betreft onomstotelijk, toont Van Oostrom aan dat een zodanige
gerichtheid uiterst onwaarschijnlijk is: de lengte en de moeilijkheidsgraad van de
tekst, vol juridische en literaire toespelingen, wijzen niet op een volks publiek in de
open lucht.
Ook met de andere theorie over het geïntendeerd (= bedoeld) publiek rekent Van
Oostrom af: uit het niet over de hekel halen van de gegoede burgerij, terwijl alle
andere lagen van de maatschappij wel met hoon overladen worden, kan men niet
afleiden dat de tekst door een burger voor zijn eigen ‘klasse’ geschreven en verteld
is. Dat is een veel te rechtlijnige afleiding en houdt bovendien geen rekening met
drie vaststaande gegevens:
1. van een burgerlijke literaire wereld is tot ver in de dertiende eeuw nog geen
sprake;
2. de verwijzingen in de Reinaert kunnen alleen maar functioneren voor een publiek
dat op de hoogte was van ridderromans en andere adellijke teksten;
3. de handschriften waarin de Reinaert voorkomt waren bestemd voor een adellijk
milieu.
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Aannemelijk
Bondig komt Van Oostrom tot de conclusie dat ‘tegenover dit aristocratisch geschal
de stem des volks maar zwak klinkt’. Het lijkt na deze bewijsvoering op zijn minst
aannemelijk dat meer dan dertig jaar lang (Hellinga begon zijn Reinaert-studie in
1952) een te volkse tekst de wereld is ingestuurd en dat de kinderen voor wie Paul
Biegel ‘een eigentijdse bewerking’ maakte, hoe aardig ook, te gemeenzaam zijn
aangesproken: ‘Zijn doel met deze tekst: het volk te vermaken, heb ik als voornaamste
richtlijn aangehouden, en bewust gekozen voor een spreektaal-tekst in een poging
de geladenheid van het middeleeuwse vers te spuien in het taaleigen van heden.’ In
het tweede deel van zijn boekje werpt Van Oostrom de vragen naar de functie van
de tekst op, en wat de hoge meneren ervan vonden.
Op grond van een paar dertiende-eeuwse, maar merendeels veertiende- en zelfs
vijftiende-eeuwse uitspraken in adellijke teksten komt Van Oostrom tot een negatief
beeld van de vos. Hij is het type van de scalc en dat heeft met schalks niets en met
schurkachtigheid alles te maken. Schrijvers als Van Maerlant, Potter en Van
Hildegaersberch waarschuwden tegen de streken van de vos, hij is geen haar beter
dan de andere bedriegers en huichelaars in het dierenrijk. Ook de in de Reinaert zelf
herhaalde malen gebruikte kwalificatie fel, lees sluw, gemeen, wijst in dezelfde
richting. Heel speculatief - hij komt daar rond voor uit - stelt Van Oostrom dat de
Reinaert primair ontvangen is als ‘een van de zeldzame middeleeuwse litteraire
werken zonder positief personage met wie het zich zelfgenoegzaam identificeren is.’

De vos als (boze) koning tronend op het rad van Fortuna, waarop de leeuw als verstoten vorst
de laagste positie inneemt

Het woordje zelfgenoegzaam duidt binnen de speculatie op enige voorzichtigheid
en het aanwijzen van minstens drie ontsnappingsmogelijkheden die het adellijk
publiek had om aan het ongewone te ontkomen is ook gematigd: aan het hof besefte
men dat het maar literatuur was, slechts een dierenroman. En omdat bij voorbeeld
in een verhaal als Karel ende Elegast juist wel een aardig beeld van het hof was
geschetst, vond men het allemaal niet zo erg als het in de Reinaert werd voorgesteld.
Het verhaal zit wel vol interne onlustgevoelens, maar zelfspot en zelfkritiek graven
niet zo diep dat het eigen wereldbeeld deerlijk geschonden wordt. Aldus Van Oostrom,
maar ik denk dat zijn conclusie wat dit betreft toch te haastig is.
Hij houdt met twee zaken te weinig rekening: de verhaalstructuur dwingt het
publiek (van welke status ook) mee te gaan met de vos en de kwalificaties van de
vos als boosaardig type hebben in de eerste plaats een functie in de context en situatie
waarin de vos op dat moment met andere, lees tégen andere personages optreedt. De
grap, de truc, de geniale vondst van het verhaal is dat het begint op een rechtszitting
waar de beschuldigde vos afwezig is; pas als de bewijzen van zijn schuld geleverd
zijn en hij tweemaal vergeefs aan het hof is gedaagd, verschijnt hij na de derde
indaging ten tonele. Al die tijd hebben wij, het publiek, op zijn komst zitten wachten,
we weten dat het nu menens wordt en horen dat de langverwachte een list in petto
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heeft. Op dat moment hangen wij aan zijn lippen, gaan we met hem mee, wie hij ook
is, al was het de duivel zelf.
Lulofs zit er op dit punt volledig naast: hij geeft als reden voor de komst van de
vos naar het hof dat hij optreedt namens de clan, de familie. Kwam hij niet, dan zou
de familie onherstelbare oneer zijn aangedaan. Zo'n interpretatie gaat voorbij aan het
feit dat de vos niet meer is dan een Stellvertreter, hij zit vast aan de verteller; díé is
het die het verhaal stuurt, hij zelfheeft daarin niet veel te zeggen. We moeten niet
watertrappen als we kunnen zwemmen, dus mee met de verteller, niet stilstaan bij
de vos.
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Maar is dat boosaardige daar dan geen belemmering voor? In de eerste plaats laat
natuurlijk elk mens zich graag met het kwaad in - als hem daartoe de fictieve
mogelijkheid geboden wordt (zeg ik er geruststellend bij). Een thriller met Alain
Delon als aartsschurk levert geen publiek moeilijkheden op, ook niet als een
moralistische straf aan het einde eens uitblijft en hij per helicopter de wijk neemt
naar zijn aards paradijs. En wat moralisten ook geprobeerd hebben: de stoute Piet
de Smeerpoets wordt niet als afschrikwekkend voorbeeld gezien, maar is de
lievelingsheld van menig kind. De hang naar het kwaad is geen onschuldige, maar
wel een heerlijke zaak. In de gekuiste versie van de Reinaert voor kinderen door A.
Hans (de pastoor verliest geen kloot maar een oor!) wordt de vos door de verteller
geïntroduceerd als een loze schelm en met de zin: ‘Uren in 't rond was er geen grotere
dief, geen wreder moordenaar.’
En die zin wordt later nog eens door de verteller (niet door een van de vijanden van
de vos) herhaald. Hoe kuis en moralistisch Hans in zijn bewerking ook tekeergaat,
hij ziet er kennelijk geen been in om de kinderen met zo'n schurk mee te laten gaan.
In de tweede plaats is op te merken dat de verteller van de Reinaert het kwaad aan
zijn hoofdpersoon toeschrijft als hij zich opstelt tegenover andere personages, de
beer, de kater en uiteindelijk de leeuw.
Van Oostrom geeft een aantal plaatsen met fel (vals, sluw) als negatieve bepaling.
Ik geef er vier van de vijf in de vertaling van Arjaan van Nimwegen:
1) Daarom lachte die valse Rein
2) Rein zegt heel wat fraais, maar vals en slecht is zijn hart
3) De valsaard zei...
4) Reinaart zag dat sluwe streken hem uit de put zouden halen.
In het eerste geval bedriegt de vos Bruun, in 2) en 3) Tibeert, in het laatste geval de
koning.
Juist door in die omstandigheden de vos boosaardige trekken te geven, beklemtoont
de verteller zijn en onze haat tegen schijnheilige bedriegers van lager allooi. Het gaat
niet om zo maar wat leedvermaak, het gaat om regelrechte vernietiging.
Dat is in hoge mate verontrustend voor het meegaand publiek, dat niet in
vrijblijvende zelfspot en zelfkritiek kan blijven steken, dat ook niet kan vluchten in
zoveel aardiger verhalen over een hof. Het dierenverhaal is geen excuus, het dwingt
op deze manier tot het besef van beestachtigheid en jungle; we lachen wreed mee
met de vos en huilen met de wolven in het bos.
Natuurlijk hebben latere schrijvers gewaarschuwd voor de streken van de vos en
hem als scalc afgebeeld. Maar zij haalden hem naar eer en geweten uit zijn spel, of
liever gezegd uit het spel van de verteller, ze maakten er een levensles van. Arme
watertrappers die hun lezers van het luctor non emergo, het worstel en verzuip in de
Reinaert af willen houden. Van Oostrom schrijft: ‘Maar met een negatieve Reinaert
worden diens tegenstanders nog niet positief.’
Dat is veel te zacht geformuleerd en verdoezelt de inzet van de strijd. De schurk
die wij in de tekst noodgedwongen moeten zijn, verteller, personage en publiek,
verhaalt zijn gramschap op de minderwaardige schurken, met het recht van de sterkste.
Ernst van Altena die van de vos een volksheld maakt door, zoals Van Oostrom laat
zien in een bijlage, alle felheid te schrappen, is als verteller een doetje, Willem die
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de Reinaert maakte een hardhandige doener. Hij grijpt ons bij de keel en zegt dat het
voor de grap was. Niet de vos is de schurk in het spel, het is de verteller die het hem
doet.
■
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Uitzondering in ieder groepsverband
Slauerhoff als student en als studieobject
Slauerhoff student auteur Samenstelling: Eep Francken, Geerte van
Munster en Arie Pos Uitgever: Nijgh en Van Ditmar, 96 p., f24,50
Er bleef toch geen bewijs Opstellen over de poëzie van J. Slauerhoff
Verzameld door Dirk Kroon Uitgever: Bzztôh, 334 p., f 55,Rudi van der Paardt
Jan Slauerhoff (1898-1936) wordt door velen als een van onze grootste moderne
dichters, door sommigen als een nog beter prozaïst, en door vrijwel alle
literatuurliefhebbers op zijn minst als een intrigerende persoonlijkheid beschouwd.
De laatste jaren heeft het niet ontbroken aan belangstelling juist voor dit laatste aspect,
getuige enkele tentoonstellingen, herdrukken van twee belangrijke (hoewel deels
achterhaalde) Slauerhoff-biografieën, een verzamelbundel met verspreide biografica
bezorgd door Dirk Kroon.
Maar ook Slauerhoffs werk kreeg de nodige aandacht. Naast Dirk Kroon ontpopte
vooral Herman Vernout zich als een onvermoeibaar Slauerhoff-propagandist. Hij
stelde een nieuwe bloemlezing samen uit de poëzie van de ‘Rimbaud van Leeuwarden’
en zorgde voor een regelrechte verrassing door een uitgave van Slauerhoffs
Reisbeschrijvingen, die niet in de Verzamelde Werken te vinden waren. Daarmee
werd de gebrekkige status van deze Werken weer eens aangetoond, of, om het minder
onvriendelijk te zeggen (want aan de goede trouw en inzet van de redactiecommissie
behoeft men niet te twijfelen): daarmee werd duidelijk hoe anders de maatstaven
zijn die wij nu aanleggen bij een dergelijke editie dan zo'n veertig jaar geleden.
In 1986 vervallen de auteursrechten op de ongebundelde Slauerhoviana en men
kan verwachten, dat dan ook een begin kan worden gemaakt met een (hopelijk
genereus gesubsidieerde) uitgave van het integrale werk. Slauerhoff-kenner Eep
Francken, auteur van een Synthese-deeltje over Het verboden rijk (1977), heeft niet
op dit magische jaar willen wachten. Met zijn studenten Geerte van Munster en Arie
Pos heeft hij een bundeltje samengesteld, waaruit Slauerhoffs activiteiten als
student-auteur zijn af te lezen: poëzie en proza uit studentenalmanakken en dito
weekbladen zijn er in herdrukt, voorzien van eigen en andermans commentaar.
Bestreken is de periode van 1916-1920, wat daarna verscheen, is voor het merendeel
door Slauerhoff zelf gebundeld en behoort inmiddels tot de officiële
literatuurgeschiedenis.

Boosaardig scheldgedicht
In een van de weinige interviews die Slau heeft gegeven, een gesprek met G.H.
's-Gravesande (herdrukt in het eerder genoemde boek van Kroon), doet hij zijn
juvenilia af als pretentieloos amusement. Dat lijkt geen onjuiste kwalificatie. Het
weinige proza van fictionele aard dat Slauerhoff in die tijd publiceerde is zelfs voor
almanak-vulling van een opvallende meligheid. De Franse gedichten zijn
merkwaardig, maar toch eigenlijk nauwelijks meer dan pastiches. De latere
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rijmvirtuoos kondigt zich aan in een serie spoten scheld-gedichten, een genre dat
Slau ook in zijn rijpe periode wel beoefende, getuige zijn boosaardige scheldgedicht
op Du Perron, dat overigens in de Verzamelde Gedichten ontbreekt. Tot de
spotgedichten die Slauerhoff als student schreef, behoort het inmiddels befaamde
sonnet ‘De afgescheiden gemeente’. Dit is een kryptisch gedicht op de Amsterdamse
studentenvereniging USA, waarvan Slauerhoff, net als Simon Vestdijk, lid was.
Laatstgenoemde heeft in het aan zijn studiegenoot gewijde hoofdstuk in Gestalten
tegenover mij het juiste referentiekader gegeven van dit sonnet, dat door Van Wessem
in zijn biografie, alsmede door de redactiecommissie die het in de Verzamelde Werken
opnam, was geïnterpreteerd als een kritiek op de Hollandse vroomheid. Het bijzondere
aan dit sonnet is, afgezien van een letterlijk onmogelijke laatste regel ‘Dit is de Dienst,
die op hun secte pratten’ (met een ontbrekend antecendent en een foutief gebruik
van het werkwoord), het feit dat Slauerhoff het als USA-lid publiceerde in Propria
Cures, dat in die tijd corps-vriendelijk en dus USA-vijandig was. Een staaltje
deloyaliteit, dat geheel past bij de karakteristiek die Vestdijk in zijn magistrale
Slauerhoff-hoofdstuk geeft: ‘Een uitzonderingsgeval in ieder denkbaar groepsverband,
een levende ontkenning van iedere saamhorigheid, met haar rechten en plichten’.
Slauerhoff student auteur is vooral interessant door het licht dat het werpt op een
niet zo bekende periode van het leven van de dichter. Zoals te verwachten was hij
ook in het studentenleven recalcitrant: al bij zijn eerste optreden als USA-lid - Slau
had zich aangemeld voor het na-novitiaat - eigenlijk nog voor zijn inauguratie, stelde
hij kritische vragen aan de rector van de Senaat. Zijn spotgedichten op USA en enkele
coryfeeën van de vereniging gaven aanleiding tot moties van afkeuring en volgens
Vestdijk zelfs tot vechtpartijen. Inzendingen voor de almanak werden maar
gedeeltelijk geplaatst vanwege het blasfemische karakter. Toen zijn bijdragen, meestal
ingestuurd onder het (door de samenstellers van de bundel niet nader toegelicht)
pseudoniem E., toch wel degelijk de aandacht trokken, werd hij redacteur van PC.
Dat hij binnen de kortste keren de redactie verliet, hetgeen weer leidde tot ingezonden
stukken van ‘de ontslagen redacteur’, zal weinig verbazing wekken. Het laatste
fragment in het boekje is een citaat uit de corpsalmanak van 1920 op Slauerhoff:
‘Dat zijn dagen weinig zijn, een ander neme zijn ambt (Psalm 109).’

Belangstelling
Lange tijd van leven heeft Slauerhoff inderdaad niet gehad. Zijn literaire produktie
van zo'n vijftien jaar is echter enorm geweest en heeft ook tot een vloed van kritieken
en essays geleid tot op de dag van vandaag, al is de belangstelling
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in de jaren vijftig en zestig wel teruggelopen. Na de eerder genoemde bundel
biografica heeft Dirk Kroon nu een fors boek met artikelen over de poëzie van
Slauerhoff samengesteld; een tweede deel met stukken over het proza is aangekondigd.
Kroon noemt in zijn uitvoerige en gedegen ‘noten en aanvullingen’ zo'n 175
beschouwingen, merendeels recensies van de diverse dichtbundels. Van dit totaal is
ongeveer een kwart in Er bleef toch geen bewijs afgedrukt. Al zou mijn keuze iets
anders uitvallen, Kroons selectie getuigt in ieder geval van smaak en
literair-historische kennis. Opvallend is alleen dat het nogal kritische opstel van H.U.
Jessurun d'Oliveira over ‘Het boegbeeld: de ziel’, oorspronkelijk verschenen in
Merlijn en herdrukt in Vondsten en bevindingen (1967), niet is opgenomen, al vindt
men een samenvatting ervan in een reactie van K. Meeuwesse, die wel is herdrukt.
Enkele essays die ik miste, bij voorbeeld het intelligente artikel dat H.A. Gomperts
in Intenties 2 aan bepaalde motieven bij Slauerhoff wijdde, zullen waarschijnlijk hun
plaats wel vinden in het aangekondigde deel over het proza: daarin zullen namelijk
ook die artikelen verschijnen die zich met facetten van het gehele werk bezighouden.

Gevoelige natuur
Wie de kleine driehonderd bladzijden met reacties op Slauerhoffs poëzie van de
korte, maar rake impressie van Herman van den Bergh van Slauerhoffs debuut,
Archipel, tot en met de structurele analyse van Willem J. van der Paardt van drie
gedichten die ‘Het einde’ zijn getiteld, achter elkaar leest, wordt getroffen door de
sterke persoonlijke betrokkenheid die uit vrijwel alle bijdragen spreekt: ook met zijn
werk dwong, c.q. dwingt Slauerhoff kennelijk tot een duidelijke stellingname. Al uit
de eerste kritieken spreekt vaak een apologetische toon, al laten de eerste protesten
tegen diverse vormen van slordigheid (een kernwoord uit de latere Slauerhoff-kritiek)
zich horen. Verbluffend raak is de kenschets die Martinus Nijhoff in zijn NRC-recensie
van Archipel geeft van Slauerhoffs (poëtische) persoonlijkheid: ‘Slauerhoff heeft een
buitengewoon gevoelige natuur, zeer menslievend, zeer medelijdend. Hij schaamt
zich hiervoor, en steekt deze eenvoud weg in een lyriek, met opzet gecompliceerd.
Maar dan zorgt hij ervoor, waarschijnlijk onbewust, dat deze opzet merkbaar is en
terdege door de mand valt. Dit doet hij door het aanheffen van verscheurende
dissonanten en krassende gemeenplaatsen (...) Hij probeert de waarheid, die naar
hij meent niemand durft te zeggen, met de waarheid te bedekken. Hij overschreeuwt
zich en denkt: nu zal niemand mij goddank geloven.’ Dat Slauerhoff deze recensie
heeft bewaard - Kroon deelt dit mee in zijn ‘Bronvermelding’ - lijkt mij
veelbetekenend.
Niet alle recensenten waren meteen zo met Slauerhoff ingenomen. In Kroons noten
vindt men fragmenten uit negatieve kritieken, bij voorbeeld van ene Johan Koning,
die opmerkte: ‘Deze verzenbundel (Archipel) van J. Slauerhoff is er één die de lezer
niet ontroert, niet troost, niet veredelt, niet verrijkt. Die hem enkel uit zijn humeur
brengt en heel erg ook.’ Voor deze emotionele afwijzing zou Ter Braak later de
psychologische verklaring geven, maar dan zijn wij dus al aangeland in de
Forum-periode, ongetwijfeld Slauerhoffs glorietijd. Van beslissende betekenis voor
de algemene erkenning van deze ‘raskunstenaar, een groots-onbekommerde om de
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betweterij van schoolmeesters en farizeeërs’ (Marsman) is het grote opstel van Du
perron geweest ‘Gesprek over Slauerhoff’ (1930), gebundeld in Cahiers van een
lezer. Daarin worden ten overstaan van een heer met ‘keurige scheiding, bril, aktentas
en notitieboekje’, een representant van een verouderd type poëzie, de bezwaren tegen
Slauerhoff ontzenuwd, zijn kwaliteiten breed uitgemeten en zijn leidende positie in
de moderne letterkunde vastgesteld. Ter Braak, Marsman, Van Vriesland en Vestdijk
vielen Du Perron bij. Dat ook buiten de kringen van Forum, bij voorbeeld bij
vooraanstaande critici als P.H. Ritter jr. en Anton van Duinkerken Slauerhoffs
grootheid werd erkend, blijkt vooral uit de vele eulogieën die in 1936 bij diens
overlijden verschenen.

J. Slauerhoff, tekening Siegfried Woldhek

Na de Tweede Wereldoorlog krijgen de publikaties over Slauerhoff uiteraard een
meer essayistisch of wetenschappelijk karakter. Wat algemenere karakteristieken
van persoon en werk verschijnen nog wel bij de uitgave van de Verzamelde Werken
(acht delen), de Verzamelde Gedichten, het door K. Lekkerkerker bezorgde Dagboek,
de diverse biografische studies, maar het specialistenwerk neemt duidelijk toe. Van
de oudere publikaties vallen vooral de artikelen van Hendrik de Vries op, onder
andere over Slauerhoffs vertalingen uit het Spaans. In de jaren zestig ontstaat een
polemiek rond een van Slau's oudste gedichten, ‘Het boegbeeld: de ziel’, al door Du
Perron aangewezen als de
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essentie van de hele Slauerhoff. Na P. Calis brak vooral d'Oliveira de staf over het
gedicht, wat hem gedeeltelijk op bijval, gedeeltelijk op tegenspraak, bij voorbeeld
van Merlijn-collega J.J. Oversteegen kwam te staan. Zo'n tien jaar na Calis herstelde
K. Meeuwesse ‘Het boegbeeld: de ziel’ in zijn waardigheid. In zijn studie Over de
poëzie van J. Slauerhoff (1980) kwam Willem J. van der Paardt min of meer tot een
synthese van de opvattingen van d'Oliveira en Meeuwesse, waarmee hij aan de naam
van de reeks waarin de monografie verscheen een extra dimensie gaf. Het is wat
jammer dat Kroon dit boeiende hoofdstuk uit de Slauerhoffreceptie in zijn noten zo
beknopt behandelt en van de betreffende teksten alleen die van Meeuwesse heeft
willen of kunnen opnemen. Begrijpelijkerwijs heeft de samensteller de keuze
voornamelijk laten vallen op bijdragen van ‘degenen die het meest oog hadden voor
Slauerhoffs werk’. Toch zou het wel leerzaam zijn geweest als illustratie van een
door de oorlog gewijzigd Slauerhoff-beeld het nogal kritische Slauerhoff-opstel van
A. Marja (daterend van 1948, opgenomen in Poëzieproeven van 1963) in zijn geheel
op te nemen.
De ambivalente houding van Marja, een typische Forum-leerling, is, anders dan
Kroon suggereert, niet uniek, hetgeen alleen al blijkt uit het feit dat het betreffende
artikel eindigt met een instemmende verwijzing naar een strofe uit een ‘ten onrechte
vrijwel vergeten bundel Het kwartet van Leo van Breen.’ Heel wat dichters hebben
trouwens, veelal in positieve zin, op Slauerhoff en zijn werk gereageerd. Misschien
een leuk idee voor Kroon: als parergon bij zijn verzamelbundels, die ongetwijfeld
een monument in de Slauerhoff-studie vormen en inspiratiebron voor verder onderzoek
zullen zijn, een bloemlezing met dichterlijke reacties te laten verschijnen.
■

vervolg van pagina 21
voerig aangehaald in het nawoord van deze editie), gemodelleerd is naar het
levensverhaal van zijn vriend de kunstenaar Theo van Hoytema en diens
levensgezellin. Aegidius Timmerman heeft dan ook nimmer echt geprentendeerd
een literator te zijn en dankt zijn bekendheid vooral aan de Homerus-vertalingen en
de herinneringen

Parijse jaren
Frans Erens streeft er in Vervlogen jaren wél naar als literair auteur aan het woord
te zijn. Zijn jeugd op het Limburgse platteland, in het midden van de vorige eeuw,
wordt ook door hem pas op latere leeftijd vastgelegd. Maar zijn manier van schrijven
geeft de figuren toch een grotere dimensie, zoals bij voorbeeld in de beschrijving
van de knecht op de boerderij: ‘Hij sprak weinig; van zijn innerlijk wezen kon ik mij
moeilijk een voorstelling maken. Het leek soms of hij vreeselijk diep zat te peinzen.
Toen mijn moeder hem eens lang had zien staren in de brandende takkenbossen van
den oven, vroeg zij hem: “Mathies, wo dinkst de aa” “Nurges”, antwoordde hij.
Waarschijnlijk was dit zoo. Zijn gedachten waren geen scherp omlijnde
voorstellingen. Zoo vertelde hij, dat hij eens op een avond van Heerlen komend, in
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het Streeperbosch een klap in het gezicht had gekregen. Hij had niets gehoord, maar
plotseling had hij den slag gevoeld, waarop hij dapper had geroepen: “Wè deet mich
dat?”’
De beschrijvingen van zijn studententijd in Parijs en de groeiende passie voor de
letteren, voor een rechtenstudent niet direct een voor de hand liggende interesse,
laten ook deze manier van beschrijven zien: ‘In mijn omgang met mijn Franssche
vrienden werd de literatuur voor mij het levende belang. De taal te nemen, er mee
te werken, er mee uit te drukken de individueele gevoelens, de visie op de realiteit,
dat was wat zich hoe langer hoe meer aan mij opdrong als een behoefte. Ik durfde
er dikwijls niet aan denken, want de studie van het Recht beschouwde ik als plicht,
maar de literatuur liet zich niet wegjagen; zij kwam door het venster binnen, wanneer
ik haar de deur had gewezen.’ Erens geniet dan ook nog steeds in een kleine groep
lezers waardering voor zijn latere literaire produkten, zoals bij voorbeeld de bundel
novellen Dansen en rythmen. Tot verdere herdrukken heeft dat evenwel tot nu toe
helaas niet geleid.
Bij beide heruitgaven is Harry G.M. Prick verantwoordelijk voor commentaar en
aantekeningen. Ze maken de tekst toegankelijker en duidelijker voor de hedendaagse
lezer. Bij Timmerman wijst Prick bij voorbeeld in een aantekening op de relativiteit
van de vriendschap die Timmerman met Diepenbrock meent te hebben. Spijtig is
dat in deze zo goed verzorgde heruitgave geen persoonsregister is opgenomen. Het
boek zou dan nog toegankelijker zijn.
Bij Vervlogen jaren is het jammer dat het gaat om een ongewijzigde herdruk van
de editie van 1957, zodat Prick niet in staat is geweest de wetenschap die inmiddels
over Erens is aangevuld in het nawoord te verwerken. Niettemin leveren beide boeken
weer een bijdrage aan de beschikbare informatie over de tachtigers.
■
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Yrrah
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Pockets
Jodendom
In de Verenigde Staten verschijnen veel boeken voor het joodse gezin. Onder jonge
mensen is er een stroming terug naar het jodendom waarneembaar. Er is vraag naar
boeken die jonge joden de weg wijzen nadat ze in een geassimileerde jeugd helemaal
niets hebben geleerd over de religie, de traditie, de rituelen en de feesten. In Nederland
is het klassieke boek voorhanden van rabbijn S.Ph. de Vries, Joodse Riten en
Symbolen. In de Verenigde Staten zijn op dat gebied veel boeken voorhanden, het
een wat liberaler dan het andere en ze zijn ook heel praktisch, met tips voor recepten
en hoe het huis te versieren.
Seasons of our Joy ziet er heel mooi uit, met goede illustraties en met een duidelijke
tekst voor beginnelingen. Wie iets wil weten van zijn eigen jodendom of van dat van
goede vrienden waar men de feesten van wil meebeleven, heeft er veel plezier van.
Diepgaander dan het vorige boek is The Passover Seder van Ruth Gruber Fredman.
Hoe wordt het joodse Paasfeest gevierd in de verschillende joodse gemeenschappen,
waar komt het vandaan, wat is de religieuze betekenis en wat is de verwevenheid
van geschiedenis met mythe. Een boek dat ook door niet-ingewijden met enige ijver
te volgen is.
■
Arthur Waskow, Seasons of our joy. A celebration of modern Jewish renewal,
Bantam Books, f29,75
Ruth Gruber Fredman; The Passover Seder, New American Library, f26,95

Doornroosje
In de voortreffelijke reeks Picador pocketboeken verscheen een editie van Oliver
Sacks boek over L-Dopa. Het boek werd jaren geleden besproken door dr. R.H. van
den Hoofdakker in Vrij Nederland en ook in zijn boek Een pil voor Doornroosje kan
de geïnteresseerde lezer Van den Hoofdakkers opinie vinden. L-Dopa was de pil
voor de vele beklagenswaardige ‘Doornroosjes’ die na tientallen jaren van ziekte,
stilstand en lijden uit hun toestand van slaap werden opgewekt. De genoemde
slachtoffers waren allen mensen die tussen 1916 en 1917 werden getroffen door de
ziekte die toen wereldwijd verspreid was in een gruwelijke epidemie. De ziekte heette
de slaapziekte; niet te verwarren, zegt Van den Hoofdakker, met de tropische
slaapziekte.
De lijders waren getroffen door een ‘voortdurende beweging- en sprakeloosheid,
geen enkel vertoon van energie, initiatief, wens wil of verlangen; voor zover wij
kunnen nagaan (maar hoe ga je zoiets na) “geesten” zonder gedrag, “wakende
slapers”.’
De patiënten die waren opgenomen in inrichtingen kregen in 1967, na vijftig jaar
van stilstand dus, L-Dopa, een stof die in de hersenen wordt omgezet in dopamine,
‘met dramatische resultaten.’
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De arts Oliver Sacks behandelde een twintigtal van hen en beschrijft in Awakenings
hoe zij eerst opleefden en daarna verslechterden. Hij noteerde, maar te veel en passant
volgens Van den Hoofdakker, hoe in een liberale, open inrichting in Engeland de
patiënten het beter deden dan zij die in een ouderwetse, gesloten, sombere en
hiërarchische Amerikaanse inrichting waren opgenomen.
De hoofdzaak van Sacks' boek is de vraag wat we mensen eigenlijk aandoen als
we ‘wondermiddelen’ als L-Dopa op ze loslaten. De psychiater Van den Hoofdakker
eindigt zijn beschouwing over Sack's buitengewoon interessante boek met de volgende
overpeinzing: ‘Wie gelooft dat het verloren paradijs met Moderne Wetenschap te
heroveren valt, vervangt God door een apotheker, liefde, genegenheid en empathie
door een stukje hersenweefsel, psychiatrische zorg door een bloedproef, de kus van
een prins door een pil. En rede door magie.’
■
Oliver Sacks, Awakenings, Picador, f26,95
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Het leven een kerstboom
Incest
Lodewijk Brunt
Steeds als er de afgelopen jaren vanuit de vrouwenbeweging een onderwerp op het
gebied van huwelijk, gezin, gezondheid of seksualiteit werd aangesproken, was het
alsof er weer een nieuwe beerput werd opengetrokken. Achter de schone schijn van
de bestaande zeden en gewoonten haalden feministen het ware gezicht van de
‘mannenmaatschappij’ naar voren. Daar was weinig plezier aan te beleven,
integendeel, het was een verkrampt gelaat, getekend door geweld, agressie,
onderdrukking en haat. Met vrouwen en kinderen als lelieblanke, onschuldige
slachtoffers. Het laatste onderwerp van deze rusteloze muckraking betreft incest. In
tal van landen verschijnt daarover het ene boek na het andere en de discussie over
hoe dit fenomeen gezien dient te worden laait hoog op.
Wat is incest eigenlijk? In de antropologie, een vak waar veel over dat onderwerp
is nagedacht, heeft het begrip een betrekkelijk duidelijke betekenis. Het gaat daarbij
om huwelijken. Er bestaan op de wereld tal van samenlevingen met regels die
aangeven met wie je bij voorkeur moet trouwen. Het ideaal in de Arabische wereld
is bij voorbeeld dat een man huwt met de dochter van de broer van zijn vader. Een
ander bekend ‘voorkeurshuwelijk’, dat elders nogal eens voorkomt, is van een man
met de dochter van de broer van zijn moeder. Maar er bestaan ook maatschappijen
waar in de eerste plaats gestipuleerd wordt met wie je niet mag trouwen.
In Nederland is dat bij de wet geregeld. Artikel 41 van het Burgerlijk Wetboek
luidt:
1. Een huwelijk mag niet worden gesloten tussen hen die elkander, hetzij van
nature hetzij door adoptie, hetzij wettig hetzij onwettig, bestaan in de opgaande en
in de nedergaande lijn of als broeder en zuster;
2. Evenmin mag een huwelijk worden gesloten tussen aanverwanten in de opgaande
en in de nederdalende lijn.
Deze bepalingen kunnen per land verschillen, maar dat heeft geen invloed op het
principe van incest: het sluiten van een huwelijk met een ‘verboden partner’.
De recente discussie over ‘bloedschande’ heeft met trouwen niets te maken, maar
des te meer met seks, of wat daarvoor door moet gaan. Zo heeft een parlementaire
commissie in Zweden onlangs voorstellen gedaan ter verzachting van de
incestwetgeving die erop neerkomen, dat seksueel verkeer tussen broers en zusters
niet meer bestraft zou moeten worden. De overweging die hieraan ten grondslag zou
hebben gelegen was volgens de Volkskrant dat ‘iedere volwassene zelf moet bepalen
met wie hij of zij naar bed gaat’. Hoewel de Zweedse vrouwenbeweging tegen deze
versoepeling gekant is, gaat het in feministische geschriften over incest in de eerste
plaats over een ander verschijnsel: seksuele betrekkingen tussen (jonge) meisjes en
oudere mannen, in het bijzonder tussen dochters en vaders.
‘Toen ik zeven of acht jaar was begon de ellende,’ aldus een van de anonieme
opstellers van een zojuist in Nederland gepubliceerd boekje over het onderwerp: De
straf op zwijgen is levenslang (uitgeverij Sara, f 16, -). ‘Op een avond zaten we
allemaal bij de t.v. en ik moest op een gegeven ogenblik naar de w.c., maar toen ik
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de gang terug in liep stond daar ineens mijn vader. Hij greep me beet, drukte me op
de grond en ging boven op me liggen, hij begon me te kussen en ging met zijn hand
onder m'n rok en streelde me, weliswaar boven op mijn slipje. (...) De dagen daarop
begon m'n vader me vaker op mijn vagina te strelen en op mijn mond te kussen maar
ik vond het allesbehalve leuk. Toen hij dat merkte, zei hij “Je zussen vinden het ook
leuk, dat ga jij ook nog wel vinden”.’ Het is eerder opgemerkt: met hetzelfde gemak
als waarmee de negentiende-eeuwse huisvader zich vergreep aan de inwonende
dienstmeid, schijnt de pater familias van vandaag zich aan zijn dochters te vergrijpen.
Mede op basis van het soort egodocumenten als het zojuist genoemde, begint
langzamerhand iets door te dringen over de omvang en ernst van het verschijnsel.
Volgens schattingen zouden zo'n 160.000 Nederlandse vrouwen in de
leeftijdscategorie van twintig tot vijfenvijftig jaar in hun jeugd dergelijke ervaringen
hebben gehad. In de Verenigde Staten zou zelfs een kwart van alle meisjes dat de
leeftijd van achttien bereikt slachtoffer zijn geweest van seksuele molestatie. Deze
laatste informatie haal ik uit een artikel van Wini Breines en Linda Gordon in het
nieuwste nummer van het tijdschrift Signs (Vol. 8, No. 3, voorjaar 1983). Aan de
hand van een overzicht van recente Engelstalige literatuur over het onderwerp komen
ze daarin tot een feministisch politiek standpunt over incest. Met grote felheid zetten
ze zich af tegen de freudiaanse denkbeelden die in de niet-feministische literatuur
nog steeds overheersend zijn.
Vooral de ‘coalitiegedachte’ moet het daarbij ontgelden. Volgens die redenering
zou incest het resultaat zijn van een onuitgesproken belangengemeenschap tussen
moeder en dochter. Omdat de moeder bij voorbeeld frigide is, zou ze maar al te graag
bereid zijn om een oogje dicht te doen als haar seksuele verplichtingen door haar
dochter worden opgeknapt. De dochter op haar beurt zou niets liever willen dan de
positie als minnares van haar moeder over te nemen. In dit krachtenveld is de vader
niet veel meer dan een sukkel, die vanwege de zwakte van zijn karakter niet in staat
is zich te verzetten. Een variant op deze psychoanalytische verklaring kwam ik een
paar weken geleden tegen in de Volkskrant (7 mei 1983) waar de Leidse seksuoloog
Jos Frenken een verhandeling over incest ten beste gaf.
‘Incest is een metafoor voor spreken,’ stelt Frenken vast, ‘een wijze van naar elkaar
uitdrukken hoe de stand van zaken is met betrekking tot de machtsverdeling, de
onvervuldheid, de eenzaamheid, de vervreemding, de onmacht te veranderen en de
seksualiteit.’ Dit wordt als volgt nader toegelicht. Zodra een huwelijksrelatie zwaar
onder druk staat, gaan de beide echtelieden op zoek naar een manier om de ‘dreigende
ondergang van het gezin tegen te gaan’. ‘Als echtscheiding of een buitenechtelijk
verhouding geen alternatief is voor deze zeer traditionele, gesloten gezinnen en ook
de gang naar de hulpverlening veel te bedreigend is, dan moet het gezin al die
spanningen opnemen. Er is geen weg naar buiten. (...) De vader doet dan de meest
destructieve “keuze” die hem “overblijft”: zich seksueel tot zijn dochter wenden.
Zijn dochter wordt dan in een rol geplaatst die de huwelijksrelatie heeft opengelaten.’
Enzovoort. Ik kan me goed voorstellen, dat feministen dat soort broeierige, wollige
dekens graag vér van hun bed willen zien.
Maar ik begrijp minder goed waarom ze het hele freudiaanse bouwwerk precies
op zijn kop willen zetten. Het lijkt me terecht dat Breines en Gordon meer nadruk
willen leggen op de vader als agressor en dwingeland, maar niet dat ze daarmee de
moeder geheel en al schoonwassen en voorstellen als een heilige madonna die hoog
verheven is boven het seksuele gewoel in de onderwereld van haar gezin. Dat er veel
meer gegevens bekend zijn over seksuele betrekkingen tussen vaders en dochters
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wil bij voorbeeld nog niet zeggen dat incestueuze neigingen tussen moeders en zonen
te verwaarlozen zijn, ook al kan de vorm daarvan aanzienlijk verschillen. Zolang
een groot deel van wat zich in de kinderkamers afspeelt nog tot de best bewaarde
vrouwengeheimen behoort, kunnen we ons oordeel beter even uitstellen.
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Gerrit Komrij
Tekening Joost Veerkamp

Tering Stein
36
Het werk dat Termorshuizen zijn Truus had toegedacht en dat - dankzij de macht,
ongetwijfeld, van de hypnose - als zo'n donderslag uit de marineblauwe hemel was
komen vallen, kon niet gerekend worden tot de categorie zinvolle tijdsbesteding
waarop Pamela had gedoeld. Die categorie, vaag genesteld in het achterhoofd van
therapeuten, hypnotiseurs en allen die tot het schrifteloze tijdperk waren teruggekeerd,
was hier niet van toepassing. Het viel wel degelijk te definiëren. Wat Termorshuizen
onder ‘werk’ had verstaan vormde een onderdeel van een nieuwe zakenstrategie.
In allerijl had Termorshuizen met zaag en spaanplaat een kassa bij zijn voordeur
geïmproviseerd en daar troonde Truus nu al wekenlang achter. De gang van hun
appartement en de overloop op tweehoog waren omgetoverd in een souvenirkraam:
dag en nacht was Termorshuizen in de weer geweest tot er honderden rekken waren
volgestouwd met flessen Mekka-water, imam-muilen, vliegende tapijten, plastic
verlossersborden en wekkers die op het Heilige Uur stil waren blijven staan.
De Allah Bazar BV was een feit.
De zakenantenne van Termorshuizen had meteen haarfijn aangevoeld dat de
openbaring, de terugkeer, de verstoffelijking of wat het dan ook mocht zijn op
achthoog een grote stroom publiek zou trekken. Drommen pelgrims zag hij al aan
zijn gretige geestesoog voorbijmarcheren, stoeten mohammedanen die de trappen
van Teringstein beklommen of - de lift namen? Hij schrok. Dat mocht niet gebeuren!
Ze móesten tweehoog passeren. Anders plukten waarachtig de Surinamers van
beneden straks nog de emolumenten van het Mirakel! Hij huiverde als hij eraan dacht.
Zijn eerste daad was daarom het buiten bedrijf stellen van de lift geweest. Een
Termorshuizen treuzelde niet. In no time had zijn nieuwe business in de steigers
gestaan. Terwijl Truus alvast achter de kassa zat sleepte hij onophoudelijk religieuze
of religieus aanpasbare waren naar boven.
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Deze verandering van branche paste geheel in zijn zakenfilosofie. Beleggen was
de laatste tijd steeds hachelijker geworden. Je moest telkens weer met andere
voorstellen komen om je aarzelende cliënten nog te lokken.
Daarbij werd je, door het almaar preutser wordende tijdsgewricht, steeds
nauwkeuriger op je vingers gekeken, wat voor een expert in het stelen van ideeën
hoogst onaangenaam was.
Had er laatst niet al in een of ander Belgisch tijdschrift, De Gentse Kaalslag of
zoiets, een blaadje waarvoor het altijd komkommertijd was en dat er een traditie van
had gemaakt zo dof mogelijk uit te blinken in series als de Nieuwe Jeugd, het Nieuwe
Bouwen en de Nieuwe Moraal, een artikel gestaan van een rancuneuze journalist Luc van Steensel, hij herinnerde zich die naam nog goed - over het Nieuwe Beleggen
waarin zijn reputatie in een onaangenaam verband met het een en ander was gebracht?
Voor je het wist stond je ook in je eigen land te kijk. Dat soort lui had er werkelijk
geen idee van wat echt zakendoen inhield.
Nee, in het drijfzand van de financiën kon je alleen op religie bouwen.
Al eerder had Termorshuizen met de gedachte gespeeld om bij voorbeeld voor het
groeiende leger christelijke werklozen een Zweet-des Aanschijns-spray op de markt
te brengen.
Maar deze Turkse goudmijn sloeg alles. Hij had het niet eens aan een derderangs
bron hoeven te ontlenen, het was hem bij heldere dag in de schoot geworpen.
Een religieuze Winkel van Sinkel was zijn huis. Na drie weken verschenen er zelfs
tien timmerlieden op tweehoog die, op aanwijzingen van Termorshuizen, in de kamer
naarstig een houten kuip begonnen te bouwen die ze vervolgens vol lieten lopen met
duizenden liters Mekkawater. Truus, die intussen wel aan iets gewend was geraakt,
vroeg zich tóch even af wat zo'n reusachtig zwembad te betekenen had.
(wordt vervolgd)
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Hugh Jans
Avonturen met Hollandse kazen
Het assortiment Hollandse kazen breidt zich zoetjes aan uit. Na de
traditionele van ouds bekende Goudse, Edammer, Noordhollandse,
Friese en Leidse kazen, de meikaas, roomkaas, zachte smeerkaas, Mon
Chou en fors geurende Limburger, verschenen de romige Kernhemer,
eigenlijk een vervolg van de verdwenen Noordhollandse meshanger;
later de geurige zachte Nederlandse Saint-Paulin uit het Friese Marum,
die op de Port-du-Salut lijkt en de blauwschimmel Bluefort. Meer en
meer in komen de Zeeuwse en Texelse, echt naar geit geurende
geitekazen. Dan is er de Tesselaar, een goede kaas, maar niet met een
geprononceerde nieuwe smaak, wat we wel kunnen zeggen van de
Leerdammer en dan bedoel ik met nieuwe, een voor de Hollandse
kaasproduktie nieuwe smaak. De Leerdammer is een grote gatenkaas
met de zacht-zoete notensmaak van een Emmenthaler, maar zijn zuivel
is soepeler, minder droog. Het typisch zoete verdwijnt wat, als de kaas
te lang bewaard wordt na het openen van de plastic verpakking. Uit
Zevenaar komen de Subenhara variaties: Subenhara met tuinkruiden,
met brandnetel, met venkel en met peper. Elke variatie heeft een eigen
smaak en zuivel zacht- of hardheid.
Hier volgen enige suggesties voor Hollandse kaas in de keuken.

Salade met kaascroûtons
4 grote bladen ijsbergsla
4 plukken waterkerssla
1 ui, klein gesneden

voor dressing:
1 dessertl. wijnazijn
zout, peper & suiker
3 dessertl. zonnepitolie

voor garnering:
16 fritesgrote stokjes Leerdammer
boter

Spoel de ijsberg- en waterkerssla schoon en sla ze uit met behulp van een slamand.
Scheur de bladen ijsberg in vieren en bekleed er 4 bordjes mee, in het midden.
Verspreid hier omheen de waterkers en bestrooi het geheel met de klein gesneden
ui.
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Klop voor de dressing de azijn op met zout, peper en een snuif suiker. Klop er dan
geleidelijk de olie bij, tot het dikkig wordt. Sprenkel de dressing (of een gedeelte
ervan) over de salade op de bordjes. Pof intussen de stokjes Leerdammer kaas in een
heel licht met boter bestreken koekepan, tot ze goudbruin van kleur zijn geworden
(zoals we dat vroeger met kaaskorstjes op de kachel deden) en plaats ze in een ster
op het midden van de salade. Dien direct op.

Groentesoep met kaas
boter
4 jonge wortels, in plakken
1 plak koolrabi, van 1 cm dik, in blokjes
1 plak knolselderie, van 1 cm dik, in blokjes
4-6 tenen knoflook, gehakt
1 prei, in ringen
1 takje tijm, afgerist
1 laurierblad
1 liter groente- of kippebouillon
4 dikke sneden stokbrood, gebakken in boter
4 dunne plakken Subenhara kaas met brandnetel

Smelt een klont boter in een soeppot en sauteur hierin, af en toe roerend, de wortels,
koolrabi en knolselderie 2 minuten aan. Voeg knoflook, prei, tijm en laurier toe en
fruit nog 1 minuut.
Breng intussen de bouillon aan de kook en giet die over de groenten in de soeppot.
Kook zachtjes 8 minuten zonder deksel. Verdeel de soep over 4 vuurvaste
soepkommen. Leg in elke kom op de soep een snee gebakken stokbrood en bedek
die met een plak Subenhara brandnetelkaas. Schuif de koppen onder de hete ovengrill
of in een hete oven, tot de kaas gaat smelten en licht kleuren. Dien de soep direct op.

Kaasflensjes
voor beslag:
125 g bloem
2 henneëitjes
1½ dl melk
½ theel. kirsch
een snuif zout
boter

voor vulling:
2 ons Kernhem kaas
½ ons boter
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verder:
1 ons geraspte Tesselaar
tomatensaus

Roer een paar uur van tevoren het beslag voor de flensjes. Bak er in een licht
beboterde koekepan 8 dunne flensjes van.
Druk en prak de Kernhem met een vork fijn en prak er het ½ ons boter door. Bedek
de flensjes elk met dit mengsel en rol ze op. Schik ze naast elkaar in een vuurvaste
schotel en bestrooi ze met de helft van de geraspte kaas. Leg hier en daar een klontje
boter en lepel er een laag tomatensaus overheen. Strooi er de rest van de geraspte
kaas overheen en gratineer ongeveer 15 minuten in een oven op 350° F, 177° C. Dien
ze direct op.

Prei met kaas uit de oven
1 kg prei
zout & citroensap
30 g boter
1 wijnglas droge witte wijn
dunne plakken Subenhara met venkel
boter

Laat een begin van groen aan de prei zitten. Halveer de stengels overdwars en was
ze goed schoon. Breng ruim water met wat zout en citroensap aan de kook en voeg
de prei toe. Laat het 2-3 minuten net tegen de kook aan gaan. Laat de prei uit lekken
in een vergiet en schik de stengels dan naast elkaar in een lage vuurvaste ovenschotel.
Roer de boter zacht met het glas witte wijn en bedek er de prei mee. Dek de groente
geheel af met dunne plakken Subenhara en schuif de schotel in de oven op 375° F,
190° C tot de kaas net gesmolten is en licht gekleurd. Geef het zo uit de ovenschotel
bij gebakken lamskoteletten en aardappelpuree.
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[Nummer 7 - 16 juli 1983]
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Vlaams Tijdschrift

In zijn maandelijkse rubriek in het Amsterdamse universtiteitsblad FOLIA
CIVITATIS meldde Bart Tromp onlangs dat hij elk jaar uitkijkt naar de dag dat
bekend wordt met hoeveel miljoenen het budget van de bouw van de
Oosterscheldedam dit jaar weer is overschreden. Tromp vermoedt dat elke mossel
gesubsidieerd zal gaan worden met honderden guldens. Dit geldverslindende project
heeft de ongemakkelijke aandacht van meer commentatoren die zich niet helemaal
door de dingen van de dag laten overspoelen. Han Lammers, in zijn rubriek in DE
GIDS (nr. 4), betrekt dit ‘bestuurlijk en financieel débacle’ in een beschouwing over
de noodzaak van ‘deregulering van de begeleidingsstaat’ en wijst op de gigantische
proporties die de investeringen in dit project hebben aangenomen en zullen houden
omdat de exploitatielast van de dam jaarlijks terugkeert en als een neergelaten
betonnen hemel op elke begroting zal drukken. Hij zou er wel voor voelen dat het
project wordt stopgezet, ondanks de ‘kapitaalsvernietiging’, en dat de zeearm op
klassieke wijze wordt gedicht. Hij pleit voor het instellen van een commissie-Donner,
die zou moeten onderzoeken hoe de volksvertegenwoordiging tot het bouwen van
de dam is gekomen. Op verzoek van de redactie van DE GIDS schrijft Frida Balk
over het woord ‘fascist’ - eerder had zij een essay geschreven over het woord ‘jood’.
Het kan een interessante reeks worden. Balk schrijft over het woord ‘fascist’ en niet
over ‘fascisme’ en zij vindt dat een belangrijk verschil. Iemand een fascist noemen
is een individu op het oog hebben, geen institutie, het verwijst naar ‘ongestructureerd
individueel kwaad’. De ontwikkeling van het woord ‘fascist’ leidt volgens Balk ‘tot
de hoopvolle gedachte dat we wellicht op weg zijn naar een mentaliteit waarin geen
ruimte is voor een strikte scheiding tussen individu en institutie. Een atmosfeer waarin
geen enkel individu meer een beroep kan doen op “Befehl ist Befehl”.’ Sinds enkele
nummers is het opgeheven tijdschrift LITERAIR PASPOORT opgenomen in DE
GIDS, vandaar dat het tijdschrift nu voor een deel aan buitenlandse literatuur is
gewijd. De Amerikaanse, in Nederland docerende, socioloog Derek Philips waagt
zich in een essay op het gladde ijs van pornografie en wetgeving en doet de krasse
uitspraak dat pornografie ‘iets smerigs is en de aanwezigheid ervan in ons midden
een grove obsceniteit’. Obsceen is iets als het ‘schokkend, vulgair of ronduit
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weerzinwekkend’ is, volgens Philips. In het juni/juli-nummer van het aan beeldende
kunst gewijde tijdschrift KUNSTBEELD staat een commentaar over de bestuurlijke
toekomst van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Het is een lichtelijk juridisch
betoog onder de merkwaardige titel ‘De eenvoudige mens en zijn museum’. De
bestuurlijke problemen waarmee het museum te maken krijgt worden in het
commentaar, soms met heel vreemde woorden (de bezoeker heet hier de ‘comptabele’)
afgemeten aan de wensen van ‘de eenvoudige mens’, een genus waarvan men zou
zeggen dat hij althans in de kunst niet snel gevonden kan worden, of men zou moeten
denken aan de liefhebbers van op linnen uitgebeelde landschapjes, maar dan weer
niet die van Van Gogh, zo eenvoudig zijn die immers niet. Rudi Laermans schrijft
in het Vlaamse tijdschrift HEIBEL (juni 1983) een niet van scepsis gespeend essay
over de Franse psycho-filosofen Deleuze en Guattari. Hij vat hun werk duidelijk
samen (en dat zal ik op mijn beurt niet doen) en zijn essay is heel informatief voor
wie iets over boeken als Anti-Oedipus of Mille Plateaux willen lezen in een taal die
niet dezelfde is als die van de boeken, zoals vaak in tijdschriften als TER ELFDER
URE gebeurt. Men vindt er alles over het nieuwe begrip ‘verlangensrhizoom’ en
‘secundaire oedipalisering’. De Nederlander Graa Boomsma publiceert in dit nummer
een kort prozafragment, ‘Trapbewegingen’, waaruit blijkt dat zijn bestudering van
het werk van J.F. Vogelaar effect heeft. René Smeets maakte een uit citaten
opgebouwd stuk over ‘de geherwaardeerde emotionaliteit’. Misschien was hij zo
geëmotioneerd dat hij er geen eigen betoog van kon maken? Het in Engeland
uitgegeven tijdschrift INDEX ON CENSORSHIP (39c Highbury Place, London N5
IQX) bestaat elk nummer uit continuing stories. In het augustusnummer schrijft de
al jarenlang van het ene naar het andere land zwervende hoogleraar en criticus uit
Uruguay Angel Rama over zijn avonturen als een ‘28’, een ‘communist subversive’
volgens de McCarran Act uit 1952. Op grond van dit label mag Rama, een
respectabele intellectueel met weinig sympathie voor het echte communisme, Amerika
niet in, hoewel hij daar ook al jarenlang - tot 1982 - aan verschillende universiteiten
les had gegeven. Het verhaal van Rama is schokkend in zijn trivialiteit, alleen niet
triviaal in zijn consequenties. INDEX ON CENSORSHIP staat er vol mee, maar
levert ook informatieve analyses, zoals over de media in Griekenland nu Papandreoe
er aan het hoofd staat. Het eerste nummer van de nieuwe jaargang van het tijdschrift
DE FONTEIJNE heeft als ondertitel ‘Terug in Dordt’. Het probleem hiermee is dat
ik dacht dat ze daar nooit weg waren geweest. Immers, in Dordrecht staat het literaire
leven in het teken van het chauvinisme, men is daar geen schrijver, maar ‘de Dordtse
schrijver’. In dit nummer Dordtse dichters over zich zelf aan het woord: Buddingh',
Eijkelboom, Wim Valk en Wim de Vries, ‘bekende Dordtenaren’. In recensies over
het werk van Maarten 't Hart is de laatste jaren wel als bezwaar genoemd dat hij te
weinig afstand hield; hij heeft de neiging zijn lezers op zijn schoot te trekken. Over
de betekenis en functie van het begrip ‘afstand’ bij Ter Braak schrijft Maarten Vonder
in HOLLANDS MAANBLAD (mei). Voor hij aan Ter Braak toe is, maakt Vonder
een kleine omweg langs kritieken waarin de laatste tijd opmerkingen over het belang
van afstand zijn gemaakt. Voor Ter Braak was ‘afstand’ een ‘teken van rang’ waaraan
men onmiddellijk het formaat van een boek herkent’.
CP

Uitverkoren
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Kritik der zynischen Vernunft door Peter Sloterdijk (Suhrkamp) Een door filosofie
en stijl uitblinkend essay van bijna duizend pagina's over denken en leven van
Diogenes tot de huidige tijd.
Mijn vrouw door J.M.A. Biesheuvel (Uitgeverij Bébert) Een helaas nog alleen als
bibliofiele uitgave (f 100, -) verkrijgbaar verhaal waarin alle goede eigenschappen
van Biesheuvel bij elkaar komen.
Dagboek van een provocateur door Andrej Amalrik (Veen) Het laatste boek van
Amalrik over zijn leven als dissident.

Elliott Banfield

White Mischief door James Fox (Random House, importeur Van Ditmar)
Fascinerende constructie van de nooit geheel opgehelderde moord op Lord Erroll,
met een prachtig portret van het wufte, koloniale leven van Engelse planters.
Naar paleizen uit het slik door F.L. Bastet (Querido) Een nieuw deel van Bastets
excursies in de archeologie van de klassieke oudheid. Hoe archeologie tot literatuur
wordt.
Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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Kritik der zynischen Vernunft
Sloterdijks briljante herijking van leven en denken
Kritik der zynischen Vernunft door Peter Sloterdijk Uitgever: Suhrkamp,
2 delen, samen 954 p., f48,25 Importeur: Nilsson & Lamm
Cyrille Offermans
Over Diogenes van Sinope (ca. 400-324 v. Chr.) is weinig bekend. Hij heeft geen
authentieke werken nagelaten, laat staan zo iets als een samenhangende filosofische
theorie. Voortleven doet hij hoofdzakelijk in de vorm van nogal spectaculaire
anekdotes. De grote filosofen gaven op hem af of negeerden hem gemakshalve. Plato
noemde hem ‘een razend geworden Socrates’, Hegel meende dat er over hem niets
bijzonders viel te melden enkel omdat hij het niet tot enig systeem had gebracht. Die
oordelen zijn niet onjuist, alleen schuilt daarin nu precies de aantrekkelijkheid van
Diogenes' figuur en ‘werk’.
Niet Nietzsche maar Diogenes was de grondlegger van de vrolijke wetenschap. Hij
staat aan het begin van een onofficiële, kritische traditie in de filosofie, waarvan
Peter Sloterdijk (voor zover ik weet ondanks de Nederlandse naam een Duitser)
zojuist het voorlopig laatste hoofdstuk heeft geschreven - een grandioos hoofdstuk.
Sloterdijks Kritik der zynischen Vernunft behoort tot de geniaalste filosofische boeken
die ik in jaren las. In de Duitse pers is het boek niet ten onrechte met superlatieven
ontvangen, in mei en juni prijkte het zelfs op de eerste plaats van de ‘Bestenliste’,
een ten behoeve van de Südwestfunk door literaire critici opgestelde voorkeurslijst.
De titel van Sloterdijks boek mag onder meer als een ironische knipoog in de
richting van de Kritik der reinen Vernunft (1781) van Kant worden beschouwd.
Ironisch, want qua opzet, stijl en argumenteerwijze heeft de Kritik der zynischen
Vernunft niets met het kritische hoofdwerk van dé systematicus van de Duitse
Verlichtingsfilosofie te maken. In het geval van Sloterdijk gaat het om een filosofisch
essay, onsystematisch ofschoon zorgvuldig gestructureerd, en geschreven in de stijl
van die auteurs uit het tijdperk van de Verlichting die in hun ironie, hun
vrijgevochtenheid en hun plebejisch-realistische wantrouwen tegen alle idealistische
filosofieën de geest, of liever de gesten en de grollen van Diogenes levend houden:
figuren als Voltaire, Heinrich Heine, Nietzsche, de jonge Brecht en Paul Feyerabend
(auteur van onder meer Against Method, een ‘anarchistische kennistheorie’, en
Erkenntnis für freie Menschen).
Die namen geven al aan dat Sloterdijk zich beweegt in het grensgebied van
literatuur en filosofie; beide vakken heeft hij gestudeerd blijkbaar zonder ze ook
werkelijk als ‘vakken’ te beschouwen. Zijn activiteiten als schrijver heeft Sloterdijk
(die in '47 is geboren) de afgelopen tien jaar toegespitst op een afgebakend stuk van
de Duitse geschiedenis, namelijk de republiek van Weimar, een belangstelling die
in 1978 resulteerde in een boek over de literatuur uit de periode, Literatur und
Lebenserfahrung. Sloterdijk moet toen op fenomenen zijn gestuit die hem ertoe
hebben gebracht de grenzen van zijn belangstelling te verleggen, uiteindelijk tot
zover buiten het aanvankelijke gebied dat de hele geschiedenis van de westerse
beschaving, inclusief de literatuur en de filosofie, in zijn blikveld kwam, en niet om
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de zoveelste brave samenvatting te schrijven. Binnen afzienbare tijd schijnt er, ook
bij Suhrkamp, een boek van Sloterdijk uit te komen dat het midden houdt tussen een
roman en een essay, Der Zauberbaum, dat speelt in 1786, kort voor het uitbreken
van de Franse revolutie, en zich in hoofdzaak bezighoudt met de dieptepsychologie.
Voorlopers van Freud komen overigens ook in de Kritik der zynischen Vernunft al
uitgebreid aan bod.

Peter Sloterdijk (Foto Isolde Ohlbaum)

Kabinet van cynici
Het sleutelwoord van het nieuwe boek, de titel zegt het al, is ‘cynisme’. Cynisch is
iemand die weet dat hij iets slecht doet, maar het - uit angst, lafheid of egoïsme tóch doet. Een dubbele moraal is voor de cynicus niet langer een schandaal maar een
realistische instelling: praktische mensen moeten vuile handen durven te maken. Wie
dat niet wil, is al gauw een utopist. Op het moment dat die ‘praktische’ instelling,
die normaliter hoort bij de machthebbers, bezit neemt van die groepen in de
samenleving waarvan juist zo'n oppositionele, ‘utopische’ houding wordt verwacht,
is een volk rijp voor de oorlog. Er bestaan wat dat betreft angstwekkende parallellen
tussen de huidige situatie en die in de republiek van Weimar; Sloterdijk meent zelfs
dat de huidige situatie van atoomwedloop, zure regen, verdwijnende natuur,
verkrottende steden, massale werkloosheid en de vluchtreacties daarop hem pas in
staat heeft gesteld de republiek van Weimar te ‘begrijpen’, voor zover dat met het
onbegrijpelijke mogelijk is.
Direct na de Eerste Wereldoorlog, toen de sociaal-democraten in Duitsland terwille
van een deelname aan de macht hun idealen op de lange baan schoven en Noske de ‘redelijke bloedhond’ noemt Sloterdijk hem - gretig verantwoordelijkheid wenste
te dragen voor het neerschieten van de (grotendeels sociaal-democratische) arbeiders
die een democratische maatschappijorde wilden, was het duidelijk dat er nauwelijks
nog tegenkrachten waren om de opmars van de militairen te stuiten. Terug uit de
loopgraven (en hoe! Meer prothese dan vlees - zie de schilderijen van Otto Dix)
waren die meteen begonnen met de romantisering van het front. Tóén was het
tenminste nog duidelijk waar je voor vocht! Nu is het met alle oude waarden blijkbaar
gedaan. Het aanwijzen van de nihilistische elementen die daaraan schuld waren, was
eenvoudig genoeg: de joden, de kunstenaars, de communisten, de homoseksuelen.
De oorlog was met andere woorden nog niet afgelopen of de voorbereidingen voor
de volgende werden al getroffen. En verzet van enig kaliber kwam eerder uit de
subcultuur van cabaret en bohème dan uit de georganiseerde arbeidersbe-
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weging. Inzicht in het cynische amoralisme van dat tijdperk kan men volgens
Sloterdijk dan ook nog altijd het beste krijgen uit het werk van kritische schrijvers
als Brecht, Toller, Kästner, Döblin, Thomas Mann, Von Horváth, Roth en Broch.
Aan een aantal van hen wijdt hij flonkerende beschouwingen.
‘Das Weimarer Symptom’ heet het deel van het boek, het vierde, waarin deze
zaken uitgebreid aan de orde komen. Op zich zelf heeft dat deel al de omvang van
een boek, de hele Kritik der zynischen Vernunft telt bijna duizend bladzijden en toch
heb je geen moment het gevoel dat je met een dikke pil bezig bent. Behalve het
genoemde historische deel, een slotwoord en een vijftal ‘overwegingen vooraf’ bevat
het essay een fysionomisch deel, waarin de lezer onder meer wordt rondgeleid door
het ‘kabinet van cynici’, een fenomenologisch deel, waarin de verschillende vormen
van cynisme steeds vanuit historisch perspectief behandeld worden, en een logisch
deel, waarin de schrijver een nieuw licht werpt op de verhouding tussen kennis en
belang: waarom willen mensen dingen weten? Wat doen ze met die kennis? In
hoeverre is kennis macht? Wat Sloterdijks behandeling van deze materie voor heeft
op bij voorbeeld die van Habermas is dat die veel minder schematisch en uiterst
concreet is. Naast Habermas komen in dit logische deel vooral Marx, Freud en Adorno
ter sprake, niet om hen neer te sabelen, evenmin om hen bij te zetten in het panopticum
van grote historische figuren, maar om eruit te halen wat erin zit, en dat blijkt nog
steeds veel meer te zijn dan menigeen die in dit Marx-jaar afscheid heeft genomen
van het linkse denken kan vermoeden. Aan het slot van zijn betoog komt Sloterdijk
tot de wellicht niet verrassende maar waarschijnlijk overtuigender dan ooit
gemotiveerde conclusie dat we, om nieuw onheil te voorkomen, moeten ophouden
met de oorlogsvoorbereiding, niet alleen in militaire zin maar ook en vooral bij ons
zelf. De kritiek op de cynische rede heeft namelijk aangetoond dat de door de sociale
dwang hard, gevoelloos, bang en egoïstisch gemaakte individuen alle morele
opvattingen aan hun laars lappen als dat zo uitkomt; en ook dat het weerstaan van
die sociale dwang alleen mogelijk is als men zich niet net zo hard laat maken als de
feiten zoal niet zijn, dan toch worden voorgesteld, als men zich niet op laat jutten tot
een strijdend activistisch eigentijds bestaan, permanent paraat om elke mogelijkheid
uit te buiten, geen kans en geen mode te missen, maar in plaats daarvan het geluk
van de passiviteit leert kennen en alleen - praktisch en geestelijk verantwoordelijkheid wil dragen voor wat men op het moment zelf in alle eerlijkheid,
in de eerste plaats tegenover zich zelf (want niets is zo erg als zelfbedrog), kan
verantwoorden.

Gelukkige ogenblikken
Sloterdijk hoopt dat er in de geprivilegieerde groepen van de bevolking - daar zijn
de omstandigheden het gunstigst - zo iets als een nieuw soort levenswijsheid zal
ontstaan, gebaseerd op niets anders dan de ervaring van gelukkige ogenblikken.
Wijsheid nummer één van een strijdbaar en realistisch leven luidt: niets doen waar
men niet wijzer van wordt, wat ironisch genoeg alleen nog maar betekent: waar men
niets mee verdient. Het hoogst onburgerlijke soort levenswijsheid waar Sloterdijk
voor opteert wordt gekenmerkt door een even frivole als superieure onwil tot de
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macht, een onwil om dingen te doen of te laten enkel omdat dat persoonlijk voordeel
oplevert. Eerder is het de hoogste tijd om de door Diogenes in de filosofie
geïntroduceerde constellatie van behoefteloosheid, vrijheid, intelligentie en geluk te
actualiseren. Dat er in het burgerlijke bewustzijn nooit plaats is geweest voor die
constellatie, dus ook niet voor de gedachte om vrijwillig af te zien van allerlei
mogelijkheden, verklaart Sloterdijk uit het feit dat de Verlichting nu juist begon met
de kritiek op de zwendel van de ‘verlichte’ priesters die het geloof strategisch
gebruikten door van de goedgelovige mensen offers te vragen om er zelf beter van
te worden, een vorm van cynisch bedrog die door conservatieven tot op de dag van
vandaag met wisselend succes wordt uitgeprobeerd. Dáármee is Sloterdijks
herwaardering van het ‘offer’ en de passiviteit volledig in strijd. De ervaring heeft
hem de (nooit te bewijzen) zekerheid opgeleverd dat momenten van geluk niet gepland
kunnen worden, ze worden je bij voldoende ‘voorwerk’ plotseling in de schoot
geworpen, zoals de scherpste inzichten en de mooiste formuleringen na de nodige
intellectuele zelfdiscipline eerder op onbewaakte ogenblikken ontstaan, op de
ogenblikken dat men het zich toestaat dat die in het hoofd opgeslagen kennis vervloeit
met de eigen levenservaring, dan ze het produkt zijn van stug en consequent
doorredeneren.
Er zijn twee soorten realisme, redelijk is er maar een - dat is volgens Sloterdijk
de les van de recentste geschiedenis. De realist van de eerste soort is cynisch en
schizoïde, officieel huldigt hij nog wel respectabele morele opvattingen en ‘eigenlijk’
zou hij ook wel anders willen, maar tja! de praktijk van het leven, dat is een andere
zaak, daar schiet je met mooie ideeën niet veel op, nietwaar? Dus heeft hij geleerd
zich te schikken in het onvermijdelijke, tot op het moment waarop hij het laatste
restje verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven uit handen geeft aan hogere, althans
sterkere machten. Daarmee is de Verlichting, die toch terwille van de vrijheid begon
als kritiek op de ‘objectieve rede’, uitgelopen op de vrijwillige onderwerping daaraan.
De moderne burger is verlicht, niemand hoeft hem nog te vertellen hoe de wereld in
elkaar zit, maar hij is braaf, berustend, cynisch en ongelukkig, al munt de
conservatieve sociologie (die van Arnold Gehlen bij voorbeeld) zijn
onverantwoordelijkheid voor het eigen leven nog zo positief om door het over de
‘ontlasting’ van het subject, te hebben, over diens natuurlijke behoefte aan autoriteit.
Te vaak klappen de ongelukkige burgers uit de school om daar iets van te geloven.
De kritische theorie, in het verlengde waarvan Sloterdijk werkt, heeft daarom haar
zinnen gezet op een ander, namelijk antischizoïde realisme.

Kynisme
Pantsert de schizoïde realist zich om ten koste van alles te overleven, als slaaf (van
de gewoonte, heet dat onschuldig) of als man van staal, gevoelloos, willoos en
betekenisloos, dan komt de antischizoïde realist zonder gevoel voor
verantwoordelijkheid op voor het enige wat hij kan verantwoorden: een leefwaardig
leven. In een cultuur waarin verharde idealismen de leugen tot levensvorm bij uitstek
maken, is de mogelijkheid daarvan afhankelijk geworden van de vraag of er nog
genoeg mensen zijn die vrij en schaamteloos genoeg zijn om de waarheid te zeggen.
Vandaar Sloterdijks zoektocht ‘naar de verloren brutaliteit’. (Door het Duitse
‘Frechheit’ schemert de ‘Freiheit’; de verwijzing naar Prousts ‘verloren tijd’ is er
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óók een naar de jeugd die nog naïeve vragen durft te stellen.) Die zoektocht begint
bij het antieke cynisme, bij Diogenes, naar de oorsprong ‘kynisme’ genoemd.
Waar Plato's idealisme de scheiding voltrekt tussen de ideeën, duikt de subversieve
realist Diogenes op, niet om ‘serieus’ deel te nemen aan de platoonse dialoog filosofische aspiraties heeft hij niet -, maar om die dialoog met de platste, de
materieelste argumenten bespottelijk te maken. Een beroemd voorbeeld: toen Plato
de mens definieerde als een vederloos, tweevoetig dier, en daarmee bijval vond, rukte
Diogenes een haan de veren uit en bracht hem naar diens school met de woorden:
‘Dit is Plato's mens’. (Als gevolg van die interventie werd de definitie uitgebreid
met de woorden: ‘met afgeplatte nagels’.) Tegen dit type argumentatie, Sloterdijk
spreekt van een pantomimisch materialisme, is het serieuze denken tot op de dag van
vandaag niet opgewassen. En de serieuze denker die niet helemaal in zijn ernst is
verstijfd, moet erom lachen en de realist gelijk geven.
Bij Diogenes vallen leven en leer samen. In plaats van verdicten en moralismen
uit te vaardigen belichaamt hij zijn leer. Door niets of niemand te imponeren bijt hij
om zich heen (kynisme is mogelijk afgeleid van ‘kyon’, wat ‘hond’ betekent) zonder
verbeten te worden. Hij verachtte de machthebbers en iedereen die bezit of aanzien
verwierf door vrijheid af te staan. Beroemd is de anekdote die verhaalt hoe de jonge
Alexander van Macedonië Diogenes, die ergens lag te zonnen, opzocht en hem ten
bewijze van zijn grootmoedigheid een wens liet doen. In plaats van daarop in te gaan
moet Diogenes toen hebben geantwoord: ‘Ga uit mijn zon!’ Bezitloos ging de
levenskunstenaar door het leven, zijn hele hebben en houden droeg hij bij zich, alleen
zo was hij wendbaar genoeg om te gaan en staan waar hij wilde. Gevraagd naar zijn
woonplaats antwoordde hij hautain: ‘Ik ben een wereldburger.’ De rede is bij Diogenes
inderdaad thuisloos geworden, het idee van het ware leven losgekoppeld van
empirische gemeenschappen. De kosmopolitische wijze, zo interpreteert Sloterdijk
Diogenes' uitspraak, zal zich pas zonder voorbehoud ‘positief’ opstellen als de
maatschappij ‘wereldpolis’ is geworden. Tot zo lang werkt hij, Diogenes (maar
Sloterdijk niet minder), als een vrolijke stoorzender.
Zijn houding ascetisch noemen, zoals meestal gebeurt, is slechts in betrekkelijke
zin juist. Alleen van behoeften die betaald moesten worden met geestelijke of fysieke
vrijheid zag hij af, met alle plezier zelfs. Overigens was zijn populariteit ook bij de
tophoeren van Athene zo groot dat hij daar altijd gratis terecht kon. En om te
demonstreren dat hij zelfs, als het moest, de hetaeren zou kunnen missen,
masturbeerde hij demonstratief midden in Athene.
Sloterdijk constateert dat er van deze brutale impulsen in de moderne
maatschappijen weinig meer over is. De geschiedenis van het woord
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‘frech’, dat eerst ‘dapper, ongetemd’ betekende, is zijns inziens symptomatisch voor
de devitalisering van de cultuur, die inderdaad is gefundeerd op de onderdrukking
van al die ongetemde, direct lichamelijke impulsen, allereerst in het arbeidsproces.
Tegenover de daaruit ontstane collectieve schizofrenie, die uiteindelijk culmineert
in een cynische, massale catastrofebereidheid (zeer sterk in augustus '14, gereactiveerd
in de republiek van Weimar, nu wederom aanwezig in de officiële ‘serieuze’ vredeswil
van de onderhandelaars in Genève), houdt Sloterdijk in het spoor van de kynische
traditie, in feite dus ook van de hele moderne kunst, vast aan een belichaming van
het afgescheidene.

Martin Heidegger
In die traditie - de Kritik der zynischen Vernunft bevat daarvan een rijk caleidoscopisch
beeld - hoort ook Goethes Mephistopheles thuis. De duivel belichaamt namelijk het
principe van de moreel niet begrensde ervaring; Sloterdijk noemt hem de ‘eerste
seksuele positivist van de moderne literatuur’. Mephisto lokt Doktor Faust, die met
zijn bedenkelijke magische neigingen eerder het type van de ‘Gegenaufklärer’
vertegenwoordigt, in het leven, ‘Damit du, losgebunden, frei/ Erfahrest, was das
Leben sei.’ Theoretiserend zal hij dat nooit begrijpen, hij zal de sprong in het leven
moeten wagen.
In deze context moet ook iets gezegd worden over Sloterdijks interpretatie van de
filosofie van Heidegger, vermoedelijk het meest verrassende en ook wel controversiële
deel van het boek. De kritische theorie heeft Heideggers existentialisme altijd minstens
zo rigoreus geanathematiseerd als zijn positivistische antipode, voor Horkheimer en
Adorno was Heideggers flirt met het fascisme geen kwestie van politieke naïveteit.
Als zodanig ziet Sloterdijk het wel; net als Hermann Mörchen, die daar onlangs een
lijvige studie over publiceerde, meent hij dat er sprake is van ‘een overvloed van
geheime overeenkomsten en analogieën tussen Adorno en Heidegger’. Alle duisternis,
pathetiek en neologistische begrippenbombast van Sein und Zeit ten spijt, hoort dit
boek volgens Sloterdijk in de kynische traditie; het pleit namelijk voor een eenvoudig
leven, ver weg van de stad, het lawaai, het geklets, de consumptiedwang, voor een
leven dat niet wordt opgeslokt door de instituties omdat men anders aan het
‘eigenlijke’ leven niet meer toekomt. Sloterdijk ziet Heideggers verstokte
provincialisme als een kynisch verzet tegen de afleidingsmanoeuvres van het eigen
bestaan, tegen (wat in Sein und Zeit heet) de ‘ständige Beruhigung über den Tod’,
een geruststelling waar een land dat frenetiek bezig is met het voorbereiden van de
oorlog wel toe gedwongen wordt.
In zijn Reis naar het einde van de nacht schreef Céline al dat alleen mensen zonder
fantasie niet bang zijn voor de dood, Heidegger meent zelfs dat men de moed verloren
heeft om de doodsangst te laten opkomen, liever sterft men zoals men heeft geleefd:
in absentia. Die narcotische verdringing van de dood wordt onder meer bewerkstelligd
door een niet aflatende openlijke of subtiele propaganda waarin ‘men’ (bij Heidegger:
de onpersoonlijke, uniforme, openbare kant van elk individu) ervan doordrongen
wordt het eigen levensgeluk, hier en nu, ondergeschikt te maken aan ‘oneigenlijke’
zaken, aan abstracties, aan lange-termijndoelen. Uit deze gedachten ontwikkelt

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

Sloterdijk zijn moderne kynisme, zijn verlangen naar een ‘energetisch bewustzijn in
het hier en nu’. Links heeft er alle baat bij de sombere en pathetische Heidegger
soepel te maken!
Sloterdijk pleit daarom voor een ‘gereflecteerd amoralisme’; de kynische ethiek
is in elk geval niet-imperatief, en aan ‘nieuwe waarden’ heeft ze geen enkele behoefte.
Ze sluit aan bij wat er ‘zo maar’ is, bij wat de mensen kunnen. Ze zegt niet: je moet
dit of je moet dat, maar ze moedigt aan tot zelfbewustzijn en verantwoordelijkheid,
tot een hoog opgevoerde mobiele tegenwoordigheid van geest.
Een van de plezierigste trekken van de Kritik der zynischen Vernunft is dat
Sloterdijk zijn leer inderdaad belichaamt; overtuigend is het boek vooral omdat het
een voortdurende demonstratie is van wat het leert. Nergens is Sloterdijk cynisch of
laatdunkend, belerend of haatdragend. De briljante satire die het boek in feite is, is
niet dodelijk, Sloterdijks humanisme niet militant: het gaat om een vrolijke wetenschap
in de meest letterlijke en bevrijdende zin van het woord. Tegen het einde van zijn
boek citeert de auteur Kants beroemde antwoord op de vraag: Was ist Aufklärung
(1784): ‘Sapere aude! Heb de moed je van je eigen verstand te bedienen.’ Ondanks
het cynisch ontkende realisme van de macht - ‘Heb de moed je van je eigen bom te
bedienen!’ - blijft Sloterdijk daaraan vasthouden. Alleen uit die moed, die zich niet
laat intimideren (en dus verharden) door ophanden zijnde catastrofes, kan volgens
de Kritik der zynischen Vernunft een toekomst ontwikkeld worden.
■
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De Grote Weigering
Nieuwe kritieken en kommentaren van J.F. Vogelaar
Oriëntaties Kritieken en kommentaren 2 door J.F. Vogelaar Uitgever:
Sun, 277 p., f34,50
Carel Peeters
Eén van de treffende observaties van Peter Sloterdijk in zijn verbazingwekkende
filosofische essay over het oude en nieuwe cynische denken in Kritik der zynischen
Vernunft betreft de filosofische en psychologische basis van de Kritische Theorie,
de verzamelnaam voor het werk van Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter
Benjamin en anderen.
Met argeloze scherpzinnigheid schrijft Sloterdijk dat de Kritische Theorie consequent
geweigerd heeft iets van de wereld van het ‘mannelijke’ te aanvaarden en dat ze
daardoor is gestrand. De verachting voor alles wat met ‘macht’ te maken heeft maakte
hen vleugellam als het erom ging met de macht om te gaan. ‘Zij lieten zich inspireren
door een archaisch Nee tegen de wereld van de Vader... hun vooroordeel is dat uit
deze wereld ‘nur böse Macht gegen das Lebendige kommen könnte’. In de Kritische
Theorie heeft daardoor ‘das masochistische Element das kreative überflügelt’ schrijft
Sloterdijk. Het is alleen al door het feit dat Sloterdijk de Kritische Theorie van haar
psychologische kant bekijkt dat zijn observatie zo'n overtuigende indruk maakt. De
Kritische theorie maakte gebruik van de psychoanalyse (en daarin was het
‘lustprincipe’ overheersend), Sloterdijk keert terug naar de onbevangen psychologie
en zegt te willen denken ‘mit Haut und Haaren (und Zähnen)’. Daarvan is de
ongedwongen kijk op de Kritische Theorie het resultaat. Zijn taalgebruik staat zo los
van de tot voor kort zwaar op het filosofische denken drukkende scholen dat hij kan
schrijven dat de Kritische Theorie haar aanhangers vond in degenen die ‘instinktiv
ihr Schmerz-apriori’ deelden. Iets ‘instinctief’ met anderen delen, dat is in het
structuralisme en binnen de Kritische Theorie van een ondenkbare burgerlijke
subjectiviteit.

J.F. Vogelaar (Foto Neeltje Hin)

Sloterdijk is niet iemand die met uitgesproken polemische bedoelingen over de
Kritische Theorie schrijft, dat zou ook tegen de moraal van zijn boek ingaan, waarin
het onbevangen denken van Diogenes een prominente rol vervult. Hij typeert de
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Grote Weigering van de Kritische Theorie om zich met macht in te laten, en zich er
niet mee te verstaan, als het ‘Schmerzapriori’: wat de Kritische Theorie ook dacht,
vóór alles ging men ervan uit dat men onder macht te lijden had. Dat leverde een
permanent ‘negatieve’ instelling op tegenover ongeveer alles, en alles werd ook
beoordeeld vanuit dit vanzelfsprekend geworden uitgangspunt. Het leidde ertoe dat
men tijdens het lezen wel eens dacht: ‘het is nooit goed of het deugt niet.’ Een
enigszins puriteinse instelling heb ik dat eens met betrekking tot J.F. Vogelaar
genoemd.
Als Nederlandse zoon van de Kritische Theorie is het ‘Schmerzapriori’ ook bij
hem te vinden. Het is een instelling waar men niet te nonchalant over moet doen
omdat er elementen in zitten die ik niet graag zag verdwijnen. Het belangrijkste
bezwaar ervan is het absolute negativisme, de weigering ook maar iets voor lief te
nemen in de wereld waarin we leven. Het komt neer op totale afwezigheid van humor,
van relativering van de eigen drijfveren. Tegenover het ontbreken van humor staat
een absoluut wantrouwen, een gevoel voortdurend te worden ingepakt door kranten,
televisie, commercie. Men is altijd op zijn hoede voor welke vorm van openlijke of
verborgen macht, hoe onschuldig ook. Bij Vogelaar uit zich dat in een sterke neiging
om helemaal niets meer te zeggen of, en dat is uiteindelijk toch de praktijk, de ‘macht
te analyseren’, ‘denkprocessen te onthullen’ en daar kan ik onmogelijk veel tegen
hebben, ook al voel ik mij niet bepaald verwant met de manier waarop dat gebeurt.

Menselijke aspecten
Het wantrouwen tegen de macht van kranten, televisie, reclame, multinationals, de
staat, is tot een fixatie geworden: het zijn deze ‘structuren’ die de vrijheid van mensen
inperken, waardoor zij bepaald worden. De taal die in deze sferen gebezigd wordt
beïnvloedt het denken zo dat mensen afdrijven van hun eigen manier van denken en
praten. Het zijn deze zwevende instituties waar Vogelaar de macht van op zijn rug
voelt. Ten opzichte van die instituties zijn de individu- en die er aan ten prooi zijn
mieren, mensen die hun individualiteit is ontnomen. Daarom richt Vogelaar zich
naar die zwevende instituties, en niet naar de afzonderlijke mensen. Pas als die
instituties verdwenen zijn of radicaal van karakter zijn veranderd worden de individuen weer zichtbaar. In de afdeling ‘Kommentaren’ in Oriëntaties staat een artikel over
de VPRO met een karakteristieke uitspraak in dit verband. Het gaat over het
programma Macchiavelli waarin de makers het politieke bedrijf een menselijk aanzien
wilden geven. Volgens Vogelaar gaat een opmerking in een VPRO-rapport over dit
programma die luidt ‘Het bericht herwint zijn menselijk aspect’ ‘voorbij aan de vraag
of menselijke aspekten bij een aantal gebeurtenissen of processen niet volstrekt
sekundair geworden zijn. Vermenselijking is vertekening wanneer systematies het
individuele aspekt in de politieke, sociale aktualiteit wordt benadrukt en even
systematisch georganiseerde politieke en sociale bewegingen worden
verdonkeremaand.’ Vogelaar staat tegen een programma als Macchiavelli negatief,
juist omdat het zich met met een Grote Weigering van de macht afkeert, maar er zich
op een creatieve manier mee bemoeit. De creativiteit van de VPRO bevalt hem niet
omdat er teveel relativering bij komt kijken: humor.
Er zit bij Vogelaar ongewild en gewild systeem in de negatie van het individuele
om menselijke redenen. Het individuele en de aandacht ervoor behoort in zijn manier
van denken tot het burgerlijke subjectivisme. Wie daar aandacht voor heeft, heeft
niet ‘niet met het burgerlijke subjektivisme gebroken’, zoals Vogelaar over de
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Nijmeegse vertaler en provincie-held Pé Hawinkels zegt. Niet-burgerlijk
subjectivistisch denken houdt in dat
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men eerst naar de maatschappelijke en politieke structuren kijkt, naar de ‘onderbouw’
om het in een bijna atavistisch geworden marxistische terminologie te zeggen (waar
Vogelaar zich niet van bedient, maar waar hij altijd tegenaan leunt). Deze ‘menselijke’
zorg om de structuren waarin mensen gevangen zitten bergt het niet denkbeeldige
gevaar in zich dat door dit altruisme uiteindelijk de individuen in de verdrukking
komen, alleen al door het feit dat ze te lang worden verontachtzaamd omdat de
verandering van de structuren langer duurt dan een mensenleven. Daar kunnen ze
niet op wachten. Een politieke stroming als de sociaal-democratie, die probeert de
individuen niet uit het oog te verliezen, wordt over het algemeen dan ook met
wantrouwen bejegent door degenen die zo denken, waaronder Vogelaar, omdat er
bij deze stroming onvermijdelijk van compromissen sprake is met macht die de
structuren in handen heeft.

Authenticiteit
Ook in zijn literaire kritieken, die in Oriëntaties voornamelijk over buitenlandse
schrijvers handelen, is het systeem in de menselijke verontachtzaming van het
menselijke, om het zo maar uit te drukken, te vinden. Daarin kan men bij herhaling
de zinswending aantreffen dat het de betrokken schrijver, waar Vogelaar gunstig
over denkt, ‘niet om het individuele óf zogenaamd algemeen menselijke’ gaat, maar
om iets dat algemeen is. De schrijvers die Vogelaar bespreekt hebben in niet weinig
gevallen mij ook iets te zeggen, maar Vogelaar redeneert ze steevast naar zich toe.
Dat is zijn goed recht, maar het komt er altijd op neer dat die schrijvers in zijn ogen
hebben gebroken met het persoonlijke in de literatuur en zich met algemener zaken
bezighouden. Dat ik mij ook aangetrokken voel door schrijvers als Valéry, Robert
Walser, Bruno Schulz, Michel Leiris en, onder voorbehoud, Italo Calvino, heeft
zeker te maken met het objectiverende, essayistische, allegoriserende en intellectuele
in hun werk. Maar deze sympathie vaagt schrijvers die onbevangeneren ‘subjectiever’
te werk gaan niet weg, integendeel: er loopt een rechte lijn van subjectieve naar
objectieve schrijvers. Het verschil tussen deze schrijvers heeft te maken met een
verschil in temperament. Voor mij is er geen breuk tussen Robert Walser en Maarten
Biesheuvel, tussen Bruno Schulz en Jeroen Brouwers. Ook al is hun werk
rechtstreekser autobiografisch, de authenticiteit ervan wordt mede bepaald door een
neiging naar het groteske bij de een en naar het hyperbolische bij de ander. Het
‘subjectivisme’ van Biesheuvel en Brouwers is geen plat realisme, zoals Vogelaar
zou denken, maar eerder tot het extreme doorgevoerd subjectivisme.
Vogelaar onderscheidt twee vormen van authenticiteit die absolute tegenstellingen
zijn. De een is het subjectieve en individuele, de ander het geobjectiveerde en
algemene. In zijn artikel over de Franse schrijver Michel Leiris, die voornamelijk
autobiografische boeken heeft geschreven met veel ‘reflectie’, beschouwingen over
zijn eigen persoon en schrijverschap, verabsoluteert hij die tegenstellingen door te
zeggen dat authenticiteit bereikt wordt door ‘omwegen en zijwegen in te slaan, door
mythologisering en theatralisering, door een opperste aan gekonstrueerdheid en
gekunsteldheid, kortom door een veelheid van kunstgrepen en een uiterste aan
verbeeldingskracht’. Ik ben het hier alleen maar niet mee eens omdat het een
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tegenstelling schept waar slechts sprake is van gradatie: zo werkt de literaire
verbeelding. Waar het verkeerd gaat is wanneer er gesproken wordt van ‘een opperste
aan gekonstrueerdheid en gekunsteldheid’, want op dat moment verdwijnt de schrijver
uit het zicht en ontstaat het gevaar dat de literatuur een eigen leven gaat leiden. Voor
Vogelaar moet het persoonlijke en individuele zich luist oplossen in het werk, terwijl
het voor mij juist zichtbaar moet blijven, omdat het als literatuur anders in de lucht
gaat hangen. De schrijver zelf moet door alles wat hij schrijft heen schijnen. Een
schrijver als Max Frisch illustreert dat: jarenlang vermomde hij zich in zijn werk,
tot hij moest toegeven dat hij zich eigenlijk verschool en het contact aan het verliezen
was met zichzelf. En Vogelaar bewijst het zelf met zijn in Raster gepubliceerde
dagboekfragmenten, ook al speelt hij daarin ook weer een spelletje met zichzelf door
zich als De Dagboekschrijver te vermommen. Het geheime ideaal van elke schrijver
is om in de vorm die hij kiest zo dicht mogelijk bij zichzelf te blijven. Niet de
buitenlandse, meestal ook internationaal erkende schrijvers die Vogelaar in Oriëntaties
behandelt verdwijnen in de vorm van het werk, de schrijvers van het Andere proza
laten de vorm zo'n eigen leven leiden dat het bloedeloos gekunstel wordt waarin ook
wat ze te zeggen hebben verdwijnt. Maar gezegd moet worden dat Vogelaar zich
steeds meer bewust wordt van de grenzen van de deviante stijl en vorm in de literatuur:
Finnegans Wake van James Joyce gaat ook voor hem te ver.
De kern van Vogelaars poëtica, zoals men die uit de kritieken in Oriëntaties kan
lezen, is dat een schrijver niet iets bedenkt, maar dat hij wat er aan taal om hen heen
is gebruikt en tot een nieuw geheel smeedt. Een schrijver is een spreekbuis en als
zodanig niet verschillend van andere mensen. Hij werkt met de bestaande ‘talen’ in
de samenleving en door zijn bewerking ervan houdt hij de samenleving en de lezers
een kritische spiegel voor. Uit het werk van een schrijver moet elk verhalend element
geweerd worden, want dat verstoort het bewustzijn van de lezer niet, dat leidt tot
herkenning en zodra een lezer samenvalt met wat hij leest is zijn kritische faculteit
uitgeschakeld. Een schrijver moet de ‘realistische illusie’ verstoren.
Vogelaar doet het voorkomen alsof in de literatuur de realistische illusie regel is,
maar dat is helemaal niet het geval. In het werk van Krol, Meijsing, Matsier,
Kellendonk, De Winter is geen sprake van een uitgesproken realistische werkelijkheid.
Over deze schrijvers, behoudens Krol, spreekt Vogelaar zich niet uit omdat zij hun
werk niet vergezeld doen gaan van essays waarin ze laten uitkomen dat zij de wereld
waarin ze leven verachten en geen onderdeel willen zijn van haar ‘valse bewustzijn’.
In zijn enigszins welwillende bespreking van De (ver)wording van de jongere Dürer
klinkt iets door van: De Winter heeft het inzicht nog niet bereikt. De Winter laat zijn
hoofdpersoon dingen meemaken die ertoe leiden dat hij alles om zich heen met eigen
ogen leert zien. Dat is iets achterhaalds, volgens Vogelaar. Het is een illusie om te
denken dat mensen eigen betekenissen aan verschijnselen en dingen kunnen hechten,
dat is ‘de illusie dat alleen maar de verkeerde verpakking van woorden en beelden
verwijderd hoeft te worden om ongerepte, nog in te vullen oorspronkelijke emoties
en gedachten te vinden.’ Hij voegt er met vervalsend dédain aan toe: ‘“Zichzelf
zoeken” is daarvoor één uitdrukking’, alsof het thema van het zoeken naar een
identiteit altijd en in principe not done, verkeerd is. Daar is echter niets verkeerds
aan als het door een goede schrijver gebeurt.
In Oriëntaties hangt een sfeer van permanente humeurigheid, theoretisch
onderbouwd. In de afdeling Kritieken staan veel stukken die de
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Theevisite zonder thee
De charmes en de vrienden van danseres Lydia Lopokova
Lydia Lopokova door Milo Keynes (ed.) Uitgever: Weidenfeld & Nicolson,
f75, - Importeur: Keesing
Rudi van Dantzig
Lydia Lopokova was - uit de verhalen te oordelen - een zeer guitig meisje, dat in
1892 in tsaristisch Rusland werd geboren, in Sint Petersburg een ongetwijfeld gedegen
balletopleiding ontving, daarna enige tijd verbonden was aan het nu historisch
geworden balletgezelschap van Serge Diaghilev en vervolgens huwde met de eveneens
historisch geworden Britse econoom Maynard Keynes.
De twee laatste feiten hebben haar - voornamelijk in Engeland - een zekere bekendheid
bezorgd. Een neef van Keynes heeft over zijn bekende tante een boek samengesteld,
bestaande uit bijdragen van meer en minder bekende persoonlijkheden uit onder
andere de theaterwereld, vrienden en familieleden.
Het aldus ontstane boekdeel doet dan ook meer denken aan een goedmoedig
gastenboek bij het vijftigjarig huwelijkfeest van een welgesteld echtpaar dan aan een
literair portret van enigerlei betekenis. Of dat de schuld van de schrijvers is, valt te
betwijfelen: Lopokova's leven bevatte nóch artistiek nóch persoonlijk bijzondere
hoogte- of dieptepunten, aan de danskunst heeft zij weinig bijgedragen en, naar we
al lezend mogen aannemen, aan de ontwikkeling van de economie al evenmin.
Lopokova's theatercarrière was als een hink-stap-sprong: na haar opleiding in
Rusland kreeg zij in 1910 een engagement bij het voornamelijk in West-Europa
optredende Russische Ballet van Serge Diaghilev, waar zij met kunstenaars zou
samenwerken als Pavlova, Karsavina, Nijinsky, Picasso, Strawinsky, Fokine,
Balanchine, Braque en Matisse.
Nauwelijks tot dit Olympisch gezelschap toegetreden kreeg zij een belangrijke rol
in Strawinsky's Vuurvogel toevertrouwd, had daarmee onmiddellijk succes en...
verliet nog datzelfde jaar het ensemble om vervolgens vijf jaar in Amerika in nogal
twijfelachtige dansgroepjes op te treden. In 1916 kwam ze bij Diaghilev (‘The next
notable event of this season was another return to our ranks of Lopokova. She
returned from nowhere and imported her usual gaiety into our lives and performances
alike,’ schrijft Grigoriev, de regisseur van het ensemble).
Drie jaar later verdwijnt zij plotseling weer, om achtereenvolgens in 1921 en
vervolgens in 1925 nog een seizoen op te duiken - sluit kort daarop haar Keynesiaans
huwelijk en begint toch nog aan een tournee vanwaar ze aan haar kersverse echtgenoot
schrijft: ‘I am afraid of being a second-hand dancer’ om dan eindelijk de arme
Diaghilev en haar collega's voorgoed met rust te laten. Iedere kenner weet dat een
ballet-carrière niet ongestraft enkele jaren onderbroken kan worden en ik vrees dat
Lopokova's vele professionele breuken haar inderdaad tot een tweedehands danseres
hadden gemaakt.
Haar bekendste vertolking uit de Diaghilev-jaren was de can-can danseres uit
Leonide Massines ballet La Boutique Fantasque (1919) over een 's nachts tot leven
komende poppenwinkel: een ballet dat Massine in 1953 bij het toenmalige Nederlands
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Ballet instudeerde en dat wij, dansers, hartgrondig haatten vanwege de volstrekte
onbenulligheid van het geheel.
Maynard Keynes behoorde in Londen tot de Bloomsbury-groep, de kring van
dichters, schrijvers, schilders en hun satellieten. Virginia Woolf behoorde tot die
cirkel en van haar zijn er dan ook enkele gênante, op buurvrouwenroddel lijkende
brieffragmenten aan derden over vriend Keynes en zijn door de Bloomsburies niet
voor vol aangeziene Lydia. Tevens is er een foto waarop Virginia zich als een octopus
aanminnig om Lydia heeft geslingerd. Om bang van te worden, dat kiekje, vooral
na het lezen van Woolfs laatdunkende notities.

Boerin
Balletleidster Ninette de Valois (‘I hate important men, but important women are
impossible, and she has become important,’ zegt Lopokova helaas over haar) schrijft
een eerlijk, informatief en grondig artikel over Lopokova's bijdrage aan de Engelse
danskunst en Henriette Couper geeft een geschreven herinnering waarin zij als jong
meisje de vereenzaamde zesentachtigjarige Lopokova in haar landhuis bezoekt, een
huis waar de Cezannes, Modigliani's en Picasso's dicht tegen het plafond hangen
(‘Because I don 't like them’) en het meubilair bezaaid is met conservenblikjes,
kartonnen dozen en flessen ingemaakt fruit. Het meisje maakt kennis met de verwarde
maar toch nog ijzersterke geest van de oude vrouw en schrijft daarover een verhaal
in de beste Engelse tradities: intrigerend, humoristisch en bevreemdend, een beetje
als een schilderij van Hockney: ‘Lydia and Logan were sitting opposite one another
in sturdy arm-chairs in the hall, beneath an overhanging electric element. They gave
me the impression that they spent much of their lives sitting silently in these chairs.

Lydia Lopokova, tekening van Picasso

Shutting the door behind me I saw them still sitting there, face to face, in silence,
as they had been upon my arrival.’
Coupers bijdrage is het enige fragment in het boek waarin Lopokova tot leven
komt, achtergrond krijgt en tot denken stemt; haar lange leven daarvoor is in veel
loze observeringen teloorgegaan. Niemand tracht een verklaring te vinden voor
Lopokova's ongedurige, inconsequente danscarrière en niemand verdiept zich in de
Pnin-achtige geest van de Russische emigrée, die zich ondanks haar guitigheid toch
vaak diepellendig moet hebben gevoeld in de snobistische society-kringen waarin
zij verzeild was geraakt (‘Ik ben een russische boerin,’ schijnt ze vaak van zich zelf
te hebben gezegd).
De superlatieven die voor Lopokova in de verschillende artikelen worden gebruikt,
komen meestal neer op ‘absolutely charming, delightful, pretty, elegant, lovely’,
woorden die op mij hetzelfde effect hebben als ons fnuikende ‘leuk’. Het is dat tot
niets verplichtende soort uitdrukkingen dat te zamen met veel ander loos gebabbel
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- meestal vergezeld van een gestaald lachgrimas - vaak gebezigd wordt op Britse
society-bijeenkomsten: Margaret Thatcher is het huiveringwekkende voorbeeld.
De Britten zijn meesters in het maskeren van veel emoties en ontreddering achter
een ‘stiff upperlip’, een lip die in een menselijke uitdrukking veranderd als je over
hun werkelijke bestaan in boeken leest. Zo echter niet in dit boek. Het is een beetje
zo - als Henriette Couper schrijft: ‘I thought how queer it was that, at tea with Lydia,
there was never any tea -. Zo heb ik het gevoel dat er in dit boek over Lopokova ook
weinig werkelijke Lopokova aanwezig is, maar misschien was er gewoon niet meer.
Wie wil lezen hoe werkelijk bezeten generatiegenoten van Lopokova met hun
werk bezig waren en ziel en zaligheid daarvoor gaven, leze Nijinsky van Richard
Buckle of Keith Money's ongelofelijk minitieuze verslag over Anna Pavlova's leven,
het schitterende Anna Pavlova, her life and art. Over de jaren twintig en dertig, waar
het boek van Milo Keynes toch ook voor een groot deel over gaat, raad ik
fascinerender, en vaak schokkender, boeken aan, zoals Andrew Birkins J.M. Barrie
and the Lost Boys, Michael Holroyds biografie van Lytton Strachey en Bloomsbury,
Nigel Nicolsons Portrait of a Marriage of My Father and Myself van R. Ackerley.
Stuk voor stuk onthutsende blikken achter een verstarde society-façade.
En Lydia Popokova, die hadden we misschien gewoon moeten zien dansen,
barstend van energie en levenslust.
■
Rudi van Dantzig is artistiek leider van het Nationale Ballet
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Lessing vijfde spiegel
Satire met gebrek aan komische effecten
Documents Relating to the Sentimental Agents in the Volyen Empire
Canopus in Argos Archives V door Doris Lessing Uitgever: Jonathan
Cape, 179 p., f42,20 Importeur: Keesing
Duluth door Gore Vidal Uitgever: Heinemann, 205 p., f42,20 Importeur:
Keesing
Nienke Begemann
Zoals ze vorig jaar tijdens haar bezoek aan Nederland al aankondigde, is het nieuwste
deel van Doris Lessings space-fictionserie Canopus in Argos Archives een satire of
retoriek, op de schadelijke invloed van slogans en andere vormen van primitief
denken. En vooral op sentimentaliteit (zoals het op en neer zwiepen van onze
stemmingen in het ritme van de seizoenen en zelfs van het wisselend weer van elke
dag) en op de pogingen tot rationeel denken en handelen waarvan ons overleven
meer en meer blijkt af te hangen.
Het boek gaat over een stel agenten van ‘Canopus’ die worden blootgesteld aan
Undulant Rhetoric, een besmettelijke ziekte die heerst op de planeten waar zij zijn
gestationeerd, waarvoor ze zijn gewaarschuwd maar die hen toch van tijd tot tijd
overvalt. Als de besmetting te erg wordt, worden ze opgenomen in een
ontwenningskliniek, waar ze zover worden bijgespijkerd dat ze verder kunnen gaan
met hun werk: het beschermen van de bevolking van deze planeten bij de dreiging
van een invasie van een naburig imperium. Die invasie vindt inderdaad plaats, hoewel
heel anders dan verwacht, maar het verhaal van die machtsovername is in de ogen
van ‘Canopus’ niet zo belangrijk, aangezien ‘empires rise and fall’, en een totale
verwoesting wordt het niet.
Waar het in dit boek om gaat is een doorlichting van de vele manieren waarop
retoriek en de daarbij horende press-button reacties van emotionele aard het dagelijkse
politieke leven beheersen. De ‘Sentimental Agents in the Volyen Empire’ van de
titel zijn zowel menselijke wezens als de actieve ingrediënten van de sentimentaliteit
- in de breedste zin van het woord - die het rijk van binnen uit verzwakken zodat het
des te gemakkelijker kan worden ingenomen door de vijand. Natuurlijk is Lessing
niet de enige die zich met deze materie bezighoudt - de kortgeleden op zeer rationele
wijze overleden Arthur Koestler heeft er ook belangrijke dingen over gezegd, en de
antropologie, de sociologie en de psychologie dragen alle belangrijke inzichten bij
in de emotionele mechanismen in de mens, die hem gevangen houden in een
atavistisch gedrag dat niet past bij bij voorbeeld zijn geavanceerde technologie en
natuurwetenschappelijke kennis.

Optimisme
Het analyseren van die atavismen is ook altijd het werk geweest van schrijvers, vooral
van satirici: Swifts Gulliver's Travels en Voltaires Candide zijn beroemde
voorbeelden. Lessing schaart zich met haar space-fictionserie bij die traditie in de
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Europese literatuur, overtuigd als ze is van de noodzaak en de mogelijkheid van het
vrijmaken van de intelligentie, het vermogen om tegelijk rationeel en inventief te
functioneren. Met vele anderen is zij ervan overtuigd dat het menselijk brein nog
maar nauwelijks is ontwikkeld, en voor een groot deel nog vastzit in patronen die
horen bij een veel vroeger evolutionair stadium - er is dus voldoende grond voor
optimisme.
In The Sentimental Agents klinkt dat optimisme trouwens niet zo vaak door, behalve
in de ontknoping van de plot - over het algemeen houdt deze spiegel ons een beeld
voor dat niet bepaald tot vreugde stemt. Het verraad van de intellectuelen pijprokende, whiskeydrinkende en automatisch vertrouwenwekkende windhanen en het bedrog van politieke revolutionairen wordt in een extra somber daglicht gesteld
door Lessings analyse van de bedriegbaarheid van de door ‘Undulant Rhetoric’
besmette massa. Zelfs de agent van ‘Canopus’ die de rapporten schrijft waaruit dit
deel van de Archieven is samengesteld, vertoont af en toe tekenen van besmetting
en moet zich van tijd tot tijd terugtrekken in de door hem zelf gestichte
ontwenningskliniek. Het zal de door Lessing aangevallen feministische beweging
overigens goeddoen dat de enige niet-Canopeaan die het verstand bij elkaar houdt
en plichtsbetrachting vertoont, een vrouw is, die samen met een groep van haar
gelijken midden in de invasie van de planeet onverstoord doorwerkt aan het opstellen
van een aanklacht tegen het bestuur van de planeet, die de bevolking heeft laten
verwoesten door de retoriek en heeft nagelaten de mensen te vertellen hoe ze werkelijk
in elkaar zitten, en wat hun rechten, plichten en mogelijkheden zijn.
Satire is vanouds het beste wapen van de schrijver in de strijd tegen domheid,
vooroordeel en onrecht, maar het is een wapen dat enorm hoge eisen stelt. Zo hangt
de kracht van satire onrechtvaardig sterk af van de grappigheid - hoe scherpzinnig
en terecht het kritische denk- en verbeeldingswerk ook mag zijn, als de lezer niet
geamuseerd of geschrokken begint te lachen is de satire niet echt gelukt.
Ik ben bang dat The Sentimental Agents door een gebrek aan komische effecten
toch vlakker is dan het is bedoeld. Het blijft voor afficionados van Lessing natuurlijk
interessant, al was het alleen maar omdat het een samenvatting is van haar ideeën
nu, over verschijnselen als het communisme en de communistische partijen, over de
repressieve en geschiedvervalsende rol van de christelijke kerk, over het geloof in
revolutie en in vrijheidsstrijd, over het feminisme en de vredesbeweging, en het al
genoemde verraad van de intellectuelen. Maar ik heb er niet echt om gelachen en ik
heb ook niet één keer gehuiverd. Onwillekeurig dacht ik bij het lezen aldoor aan
andere satires, vooral aan Malcolm Bradbury's History Man, dat veel geestiger en
bijtender is dan The Sentimental Agents. Misschien heeft Doris Lessing te veel over
deze onderwerpen gepraat tijdens haar tournee vorig jaar, toen ze al met dit boek
was begonnen, om het geïnspireerd te kunnen afmaken. Maar dit is een persoonlijke
mening - niet zonder verbazing en vreugde heb ik gezien dat The Sentimental Agents
in de Britse pers is geprezen, terwijl alle vorige delen van de serie door de meeste
critici met de grond gelijk gemaakt zijn. Als Gore Vidals Duluth dezelfde hoeveelheid
lof wordt toegezwaaid zal me dat minder verbazen, maar ook minder verheugen.
Duluth is ook bedoeld als satire en als een pastiche van soap-series als Dallas en
Dynasty, en van alle keukenmeidenromans van vroeger en nu. Het is geschreven als
de schepping van een word-processor, een computer met een gigantisch literair
geheugen, die steeds dezelfde karakters onder andere namen laat optreden in steeds
dezelfde stereotype plots: de werkelijkheid van een machine, gemodelleerd naar het
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menselijk brein - op dit vlak zijn Lessing en Vidal waarschijnlijk bien etonnés de se
trouver ensemble. Vidal is veel harder en onaangenamer dan Lessing en wordt
beheerst door woeste minachting voor de door macht en wellust bezeten ontmande
mannen en ontvrouwde vrouwen, die in steeds wisselende gedaanten zijn
science-fictionwereld bewonen. Geweld, seks, het ultraburgerlijke materialisme, de
boerenslimheid in de politiek, het verraad van de media en de kunsten, alles wordt
op niet mis te verstane wijze geattaqueerd vanuit een optiek die niet anders dan
aristocratisch en elitair is te noemen - met filosofie of ethiek heeft het boek weinig
te maken.
Er is vast een grote groep lezers die Duluth met gretigheid en hilariteit zal lezen,
maar ik vind er niets aan, hetgeen gezien de opzet misschien ook wel de bedoeling
is. Maar ik ben niet ‘into masochism’ en viel bij het lezen consequent in slaap - die
paar honderd bladzijden hebben me uren en uren gekost.
■
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Paleizen kleiner dan speldeknoppen
De schitterende zoektocht van het verleden
De paleizen van het geheugen door Gerrit Komrij (tekst) en Willem van
Malsen (tekeningen) De Harmonie, 78 p., f 17,50
Jeroen Henneman
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Gradaties van spanning
De debuten van Paul, Stoute en Van Pinxteren
Bliksem en andere verhalen door Anthony Paul Uitgever: Bert Bakker,
137 p., f24,50
Verschijnselen door Henrik Stoute Uitgever: De Bezige Bij, 94 p., f22,50
Moord in de onvoltooide tijd door Hans van Pinxteren Uitgever: In de
Knipscheer, 79 p., f21,50
Frans de Rover
Drie debutanten: drie stijlen (genres misschien wel) van literatuur, al krijgen alle
drie de boeken op hun achterflap overeenkomstige ‘surrealistische’ aanbevelingen
mee als ‘speelse of macabere verkenningen in het ongewisse grensgebied tussen
werkelijkheid en fantasie, feit en verzinsel (...) de grenzeloze dubbelzinnigheid van
alle ervaring’ (Anthony Paul), ‘het verslag van een groeiend bewustzijn, een reis
door de nacht gezien als een mogelijke voorbereiding tot vernieuwing van de ziel’
(Henrik Stoute) en ‘de actie speelt zich (...) af in het illusionaire vlak, op de rand van
het bewustzijn’ (Hans van Pinxteren). Maar hoe verschillend pakt die thematiek in
de literaire praktijk uit.
Anthony Paul blijft met de negen (vertaalde: Paul is een in Nederland wonende
Engelsman) verhalen van Bliksem het dichtst bij de traditionele manier van vertellen.
De gebeurtenissen en situaties die hij beschrijft hebben een onmiskenbaar
angelsaksisch karakter en doen mij nog het meest aan sommige verhalen van Roald
Dahl denken, al waart in de macabere passages ook de schim van Edgar Allen Poe
rond. Maar Pauls verhalen worden nooit écht spannend, hebben nooit een écht
verrassende pointe en daardoor is de indruk die de bundel nalaat nogal mat en
kleurloos. Het meest interessant is het autobiografisch aandoende titelverhaal: een
Engelse schrijver in Amsterdam vertelt hoe hij, met zijn vrouw en dochter op vakantie
in Italië, een wat luguber elektrokutie-incident voor een madonnabeeld meemaakte
dat zijn vrouw bijna het leven kostte. Hij probeert er een verhaal omheen te fantaseren,
maar steeds mislukt de uitwerking van het gegeven, al bevat zijn laatste synopsis
aardige vondsten. Wat hem en zijn vrouw in Italië overkwam, wordt de aanleiding
tot een misdaadverhaal waarin een man ervan beschuldigd wordt zijn vrouw, die
door de bliksem getroffen was, te hebben vermoord. Hij neemt de rol van moordenaar
over door zijn aanklager te elektrokuteren. De onmogelijkheid er een afgerond geheel
van te maken (met de terechte bedenking: ‘Als het mij al tegenstond het verhaal te
schrijven (...) hoe kon ik dan verwachten dat iemand het zou willen lezen?’), verbindt
Paul dan met reflecties op het echtscheidingsproces van de schrijver. Dit alles
resulteert in een totale impasse. De sfeer van authenticiteit (de problematiek van het
schrijven), vermengd met vreemde (natuur?)verschijnselen, geeft juist dit verhaal de
boeiende werking die de andere verhalen missen.
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Hans van Pinxteren, foto Els Kirst

In ‘Bliksem’ overweegt de schrijver, wanneer na zijn echtscheiding ook zijn dochter
niet meer met hem naar Italië wil: ‘het was duidelijk dat ik in mijn rol van “cicerone”
hard op weg was een vervelende ouwehoer te worden’. Die kwalificatie neem ik niet
voor mijn rekening (ik heb het hier niet gezegd), maar toch bevatten de overige
verhalen passages die wellicht ironisch bedoeld zijn maar een vooral zeurderige
indruk maken. Het gaat dan vooral om uitspraken die enigszins maatschappijkritisch
van aard zijn en gericht tegen de bureaucratie of tegen de middle-class: ‘de meer
ontspannen sfeer van een sociale satire’ heet dat op de achterflap. Ook het langste
verhaal van de bundel, ‘Hawkins’, bevat plaagstootjes naar de moderne tijd, vooral
het universitaire milieu. Een oudere wetenschapper, Davis, krijgt van een jeugdige
studente het verzoek haar verhaal over een mysterieuze, ‘onzichtbare’ man, Hawkins,
aan te horen. Het verhaal lijkt de illustratie van de impasse waar ‘Bliksem’ over ging:
er komt maar geen eind aan de suggestie van suspense en de gebeurtenissen slepen
zich naar een behoorlijk banale ontknoping en een slotalinea die alleen verrassend
is omdat die op het voorafgaande slaat als de spreekwoordelijke genitaliën op
trommels en Dirken.
Maar ik refereerde aan dit verhaal om een voorbeeld van de ontspannende sociale
satire: de (overigens zouteloos) woordspelende Davis komt tegenover zijn
aantrekkelijke vertelster even in de verleiding het formele decorum te doorbreken:
‘Maar hij gaf er de voorkeur aan zich niet buiten de verhouding student-docent te
begeven zoals hem die voor ogen stond: dat was een solide, tochtvrij bouwwerk, al
zag het er voor iemand anders misschien uit als een zonderling Tempeltje van de
Rede boven op een heuveltje ergens aan de stille rand van de overigens zo bedrijvige
Nieuwbouwwijk Academia. Met z'n disco's en zesbaanswegen en de jeugd in elkanders
armen, of in die van slaafse mentoren, professor Savoir-Vivre en dr. Trend, die te
krappe jeans droegen en wier zware bakkebaarden de uitbundige fibrillaties van de
haarvaten aan hun kaken verborgen, die blowden bij het leven, die tripten op Artaud,
Plath, Guevara, om nog maar te zwijgen van Jopie Sodom en de Neuspeuters. Het
‘Ken U Zelve’ was, in academis, op grote schaal overboord gegooid ten gunste van
het ‘Laat U Zelve Waaien’. Mij relaxt dit type satire niet of nauwelijks.

De erwt
Evenmin echt ontspannend, maar om geheel andere redenen, is het debuut
Verschijnselen van Henrik Stoute: vierentwintig fragmenten van sterk wisselende
lengte die pretenderen het zich vernieuwende zieleleven van een Chinees in Nederland
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te tonen. Stoute hanteert een vorm die ik gemakshalve maar ‘avantgardistisch’ zal
noemen - het gaat hier niet om het schrijven van een coherent verhaal maar om het
presenteren van een reeks, vaak via associaties tot stand gekomen, ‘beelden’, al
ontbreekt het vertellend element niet geheel en is er de verbindende schakel: de
hoofdpersoon Lee Li Po. Diens queeste krijgt gestalte onder intrigerende fragmenttitels
als ‘La Vita Sinistra’,
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‘Het Seizoen In Sjiekmansland’, ‘De Groene Krans In De Lege Etalage Van De
Groenteboer’, ‘Een Loempia En Een Hoer Zonder Schede’ (een Hele Mooie - FdR),
‘De Verbranding Van Het Houten Been’ en ‘De Visie Bij De Bloedbank En
Brandsma’. Titels die de fantasie prikkelen, dat moet minstens gezegd, en behalve
dat er in de fragmenten hier en daar niet zo nauw gelet wordt op de grens tussen taal
en wartaal, wordt de fantasie regelmatig verrassend geprikkeld door taal-associaties
van een poëtische kracht. Bovendien is er een zeker ironisch observatievermogen
vooral in de vertellende gedeelten. De meeste fragmenten laten zich moeilijk
samenvatten - in feite zijn de fragmenttitels de samenvatting; de fragmenten zelf
hebben dan een ‘sferische’ werking. Maar soms gaat het er bij Stoute ook heel
ondeugend-vrolijk aan toe, met name in het ironische ‘Starring Nookie Furburger’:
Lee versiert de Amerikaanse doortrekster Nookie door zijn kamer aan te bieden als
jeugdherberg. ‘Ze zag er een stuk beter uit zonder schoenen en rugzak, en bleek
geschoold in middeleeuwse mystiek. Lee amuseerde zich kostelijk. Hadewijch en
Ruusbroec, al dat vlees en het mysterie daarin. Ze rookten een stikkie en plooiden
de golfjes van hun wereld tot kringen. Hij moest zich weerhouden haar het bed in te
dragen, ze was breder dan hij.’ Maar dat ze voor een leerzame reis door de
liefdesnacht in bed belanden is klaar. Nookie stelt voor hem ‘de variant van de prinses
op de erwt’ te leren: dat kost Lee zijn met zeegras gevulde matras. ‘Ze leerde hem
de Oakland-shuffle; Lee toonde haar hoe het vroeger op zondag in de
Spaarndammerbuurt gebeurde, als DWS gewonnen had. Nookie liet hem baden in
een gouden regen; hij leerde haar de truc van het Leidse slot en sleuteltje, de sketch
van de draaideur en de aarzelende klant, de dagdroom van de molenaar, de
buitenlingse duikeling en 't caprioolse trampolinespel (...).’ Misschien dat ík dít wel
onder sociale satire versta, al heet het hier dan heel bombastisch-pretentieus
‘inwijdingsproza’. Maar of die Lee Li Po nu uiteindelijk aan vernieuwing van de ziel
toekomt (‘het universeel thema van dood en wedergeboorte’ - flaptekst)? ik zou het
niet durven zeggen; ik geef daarvoor graag het laatste woord aan Stoute, die zijn
boek besluit met: ‘Wel, niemand wandelt binnen als Houdini / Maar evengoed, /
Gezien de wetten van het licht en donker / Zullen het de jaren zijn die ons doen
smelten.’

Artaud
Onbetwist het meest inspannende boek en daardoor het meest intrigerende is Moord
in de onvoltooide tijd van Hans van Pinxteren. Van Pinxteren kreeg meer dan als
dichter bekendheid door zijn eminente vertalingen uit het Frans van onder meer
Artaud, Rimbaud en Flaubert (de vertaling van diens Salamm bo leverde hem in
1980 de Martinus Nijhoffprijs op). Voor Van Pinxterens prozadebuut is de aanduiding
‘prozagedicht’ (en dan denk ik aan de invloed van Rimbaud) beter op zijn plaats.
Qua procédé lijkt dit boek op dat van Stoute - avantgardistisch, ook hier een
dominantie van het fragmentarische en een associatief taalgebruik. Maar wat Van
Pinxteren kwalitatief van Stoute onderscheidt is het hermetische karakter van zijn
werk, waarmee hij welbewust aansluiting zoekt bij de traditie van de alchemistische
literatuur (hetgeen ook al uit zijn beide dichtbundels bleek). ‘Een mens zijn zin is
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een mens zijn leven’: alleen in de taal is er iets van het wezenlijke, het
onuitsprekelijke, uit te drukken, of, met het credo van de alchemie: schrijven is doen
en worden. Geen toeval dat de queeste van dit boek niets minder is dan een Vatersuche
naar de man die samenviel met wat hij als zijn werk zag: Antonin Artaud. Het tweede
hoofdstuk, ‘Het alter ego van Artaud’, is een indrukwekkende hommage aan hem
‘voor wie denken (of schrijven) en doen een-en-hetzelfde is’. De suggestie die van
de boektitel uitgaat, wordt op de flaptekst gecorrigeerd: ‘Moord in de onvoltooide
tijd is niet zomaar een thriller’. Maar het krijgt wel degelijk het karakter van een
thriller voor wie (schrijvers én lezers) in literatuur méér zoeken dan een afbeelding
van de (bekende) werkelijkheid, voor wie literatuur autonoom is en ‘werkelijkheid’
schept. In dat laatste is Van Pinxteren zonder meer geslaagd; de gedichtencyclus van
het derde (het middelste) hoofdstuk, ‘leeg centrum’, bevat als zesde van de elf
gedichten een ‘leeg’ vers. Dat voorbeeld lijkt triviaal en dat zou het ook zijn wanneer
het het enige was van het samenvallen van ‘beeld’ en ‘verbeelde’. Maar alle zinnen,
alle beelden in dit boek vinden hun pendant in andere zinnen, ándere beelden.
Daardoor ontstaat een zo hecht (zo hermetisch) op zich zelf betrokken ‘verhaal’ dat
ook bij herhaalde lezing steeds weer nieuwe betekeniscombinaties ontstaan. Het
centrale personage is een jongeman met de symbolische naam Vanheim; hij staakt
zijn werk in een spoelfabriek en meldt zich ziek wanneer de kratten met flessen op
de transportbanden vastlopen. Hij zal schrijver worden, Artaud vertalen, want: ‘De
“werkelijkheid” is binnen de grenzen van het produktieapparaat getrokken. Ik ben
met andere woorden van mezelf, van de essentie van het bestaan vervreemd. De taal
is voos, de woorden hebben hun beeldend vermogen verloren, hun innerlijke kracht.
De taal is het kerkhof van de geest. Ik kan wel aan het citeren blijven. Als je dat
schrijven noemet... Zo is het schrijven, pardon, het leven van Artaud: een
wanhoopskreet, gierende communicatiestoornis.’
Zo is het schrijven van Van Pinxteren over het leven van zijn alter ego Vanheim:
het citeren van taal en beelden op een zodanige manier dat een nieuwe, onvoorziene
spanning ontstaat. Vanheim wil schrijver worden, én de uitbeelder daarvan: een filmen toneelspeler maar dan in rollen die niet door een regisseur ‘ingevuld’ worden;
zoals Artaud: ‘Artaud was in de eerste plaats een schrijver die toneelspeelt. Hij
speelde in de eerste plaats toneel. Hij zat te schrijven op het toneel. Een rol vertolkte
hij niet. In een zaal die zo groot als de wereld werd, speelde hij met inzet van zijn
leven. Hij speelde met zijn leven.’ Ook Vanheim speelt een gevaarlijk spel op leven
en dood met ‘zijn’ regisseur en souffleur, en met de maatschappij van wie beiden de
representanten zijn. Zijn alter ego Van Pinxteren kan hem niet redden (‘want ik dans,
maar ik val (langs de schors van bomen omlaag)’), maar hij heeft Vanheim ‘zichtbaar’
gemaakt in zijn boek; hij heeft hem ‘geschreven’ als personificatie van het protest
tegen de voosheid van de taal en daarmee ‘de schrijver’ tot dader én slachtoffer van
deze thriller gemaakt: ‘Hij trok zich niet binnen de grenzen terug, zomin als hij ten
prooi viel aan krankzinnigheid. Artaud zwom in de stroom van zijn onderbewustzijn.
Vanheim, voor wie het schrijven de reis van zijn gedachten was, vroeg hem waarom
hij schreef. Het antwoord was een uiting van verzet: ik neem het niet en bal mijn
woorden, wet gedachten, maar intussen val ik onheroeppelijk.’
Het personage dat samenvalt met zijn schrijver die samenvalt met ‘zijn’ schrijver.
Van Pinxteren besluit met dat kaleidoscopisch beeld zijn ‘prozadebuut’ en is daarmee
van zijn collega-debutanten degeen die tussen alle gradaties van in- en ontspanning
het meest ‘spannende’ boek geschreven heeft.
■
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Hitchhiker Sandwich
Een Amerikaanse versie van Broodje Aap
The Vanishing Hitchhiker Urban Legends and their Meanings door Jan
Harold Brunvand Uitgever: Picador, 156 p., f11,85 Importeur: Van Ditmar
Lodewijk Brunt
Worden rioleringen van grote steden bevolkt door krokodillenkolonies? Deze
overtuiging leidt een hardnekkig bestaan. Ik geloof dat ik er een jaar of twintig
geleden voor het eerst van hoorde. Het ging over New York en de verklaring klonk
me plausibel in de oren. Het zou in bepaalde kringen chique zijn om een krokodil
als huisdier te houden. Maar de lol ging er spoedig af, vooral toen de beestjes wat
groter werden en begonnen te leren om hun kaken met kracht te sluiten om de vingers
of tenen van hun baasjes. Dé manier om van deze exotische knuffeldieren af te komen
was eenvoudig: doorspoelen in de wc. Er zouden ondergronds zelfs nieuwe soorten
zijn ontstaan als gevolg van deze praktijken, zoals de ‘witte rioolkrokodil’.
De laatste keer dat ik over dit verschijnsel hoorde praten is slechts een paar dagen
geleden en in de tussentijd heb ik het ‘krokodillen in het riool-verhaal’ misschien
wel tien of twintig keer vernomen. Soms in originele versies. Zo was er een jaar of
wat geleden sprake van een krokodillenvestiging in de Maas. Als ik me niet vergis
werd dit bericht zelfs door kranten verspreid. Er doen veel meer van dat soort verhalen
de ronde. Over wat er allemaal in colaflessen zou zijn aan te treffen bij voorbeeld:
van dode muizen tot gebruikte condooms; over een bedrijf als MacDonalds, waar
hamburgers geserveerd zouden worden die krioelen van de maden; over Chinese
restaurants waar honde-, katte- en zelfs rattevlees in de loempia's verwerkt zou
worden; maar ook over dodelijke spinnen die met grote regelmaat per bananenboot
in Nederlandse havens zouden worden aangevoerd.
Zoals bekend heeft Ethel Portnoy hiervan een omvangrijke verzameling
bijeengebracht in Broodje Aap. Ze heeft daarbij de verhalen tot hun essentie
teruggebracht, zonder de uitweidingen en details waarmee ze gewoonlijk worden
verteld. Want als je mensen erover hoort, valt juist de grote overtuigingskracht op.
Iemand heeft de gebeurtenis zojuist vernomen van een ooggetuige of een andere,
hoogst betrouwbare bron. De vermeende authenticiteit schuilt in tal van toevoegingen,
die bijna niet verzonnen kunnen zijn. Toch is het kenmerkend dat niemand blijkbaar
ooit de moeite neemt een en ander te controleren. Het gaat om verhalen die niet alleen
‘waar’ zijn, maar ook nog goed klinken. Bij gelegenheid geef je ze door aan een
ander.
Ethel Portnoy verzamelt ze uit liefhebberij, maar er bestaan ook mensen die zich
er beroepsmatig mee bezighouden. Jan Harold Brunvand is zo iemand, hoogleraar
in de Amerikaanse folklore aan de Universiteit van Utah. Zijn The Vanishing
Hitchhiker kan worden beschouwd als de wetenschappelijke versie van een Broodje
Aap. Dat betekent vooral, dat de door Brunvand opgetekende ‘stedelijke legenden’
zijn weergegeven zoals ze ooit werden verteld, met alle gedetailleerde uitwerkingen
van dien en dat wat bij Portnoy in de voetnoten staat in The Vanishing Hitchhiker
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een centrale plaats krijgt. Het uitgangspunt van beide verzamelaars is vrijwel identiek.
Net als Portnoy is Brunvand van mening, dat deze moderne legenden een belangrijke
functie vervullen, ook al leven we in een tijdperk van massacommunicatie,
wijdverbreide geletterdheid en verre reizen. In legenden worden de angsten, zorgen
en verwachtingen uitgedrukt waarmee de mensheid gepreoccupeerd is. Ze handelen
- anders dan sprookjes - over geloofwaardige gebeurtenissen en situaties en - anders
dan mythen - over gewone mensen en dingen. Het verhaal zou écht gebeurd zijn, op
een bepaalde plaats en tijd.

Deze tekening van Simon Bond is afkomstig uit zijn boek ‘Odd Visions and Bizarre Sights’,
uitgegeven door Methuen. Bond tekende jarenlang bijna uitsluitend katten (‘A Hundred and
One Uses of a Dead Cat’), dit is zijn tweede no more cats-book. (f 14,25, geïmporteerd door Van
Ditmar)

Anders dan Portnoy is Brunvand niet alleen geïnteresseerd in het ‘skelet’ van de
legende, maar juist in de aankleding. Het gaat hem om de manier waarop dezelfde
verhalen steeds weer opduiken, aangepast aan nieuwe tijden en omstandigheden,
aangevuld met nieuwe details. Het is hem om de variatie te doen. Sommige legenden
berusten op elementen die eeuwenoud zijn. Het titelverhaal van Brunvands boek, de
legende van de verdwenen lifter, is daar een voorbeeld van. In de hedendaagse versies
gaat het om een automobilist die onderweg iemand oppikt en hem, op verzoek, naar
een bepaald adres brengt. Daar aangekomen is de passagier plotseling verdwenen.
Navraag leert dat het zou gaan om iemand die al jaren dood is. De overbekende
gedachte van de ‘zwervende geest’ ligt hieraan ten grondslag.

Eigentijds decor
Andere thema's lijken meer aan de actualiteit gebonden. Zo doken er op het eind van
de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig in de Verenigde Staten allerlei
verhalen op over ‘enge beesten’ die zich zouden bevinden in produkten uit Aziatische
landen. In Oosterse tapijten zouden zich nesten van giftige slangen bevinden, in
kledingstukken giftige spinnen, schorpioenen of andere griezels. Argeloze bezoekers
van grote warenhuizen liepen het risico dodelijk gebeten te worden en menige brave
huismoeder zou op deze manier reeds een vroegtijdig einde hebben gevonden.
Sommige folkloristen, aldus Brunvand, menen dat de hausse in dit type legenden
zou duiden op de vrees van het grote publiek voor de gevolgen van de Amerikaanse
militaire aanwezigheid in Zuidoost-Azië.
Die ‘verklaring’ laat zien, dat theorievorming niet de sterkste kant is van geleerden
die zich met stedelijke legenden bezighouden. Brunvand wijt dit aan het feit, dat het
meestal onmogelijk is om de precieze oorsprong van een legende te achterhalen: op
een gegeven moment bestaat ze, niemand weet waarom juist dán en in díé vorm.
Maar het ligt er denk ik ook aan, dat de grenzen tussen legenden, anekdotes, grappen
en andere vormen van communicatie moeilijk te trekken zijn. Het enige ‘harde’
criterium dat Brunvand noemt, is dat legenden nooit op hun waarheidsgehalte
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gecontroleerd kunnen worden, maar je kunt daar nog alle kanten mee op. De
interpretatie zal altijd een moeilijkheid van de eerste orde blijven, ook al zouden de
meer technische vraagstukken, die met de oorsprong en verspreiding te maken hebben,
kunnen worden opgelost.
Brunvand constateert dat legenden uit vroeger tijden meestal gingen over
spookhuizen, jachtavonturen en hekserij en dat moderne legenden - zeker in de
Verenigde Staten
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- andere onderwerpen hebben en een eigentijds decor. Nú zijn het vooral verhalen
die zich op de openbare weg afspelen tijdens tochtjes met de auto. Dat zegt iets over
de rekbaarheid van de vorm van legenden, maar weinig over de inhoud. Van sommige
verhalen lijkt de strekking betrekkelijk eenduidig. Dat geldt bij voorbeeld voor de
serie over ‘het buitenkansje’. Een typisch voorbeeld daarvan hoorde Brunvand ooit
van een vriendin te Los Angeles. Ze vertelde hem dat ze een gloednieuwe Porsche
Targa, die normaal ruim vijftienduizend dollar kost, voor een paar honderd dollar
op de kop had kunnen tikken. De reden was, dat de auto een week lang in de
brandende zon van de Mojave woestijn had gestaan met een dode man achter het
stuur. De ‘doodslucht’ was niet meer weg te krijgen.
Het is een klassiek verhaal, dat talloze variaties kent: de eigenaar zou in de auto
zelfmoord hebben gepleegd of juist door anderen om zeep geholpen zijn; er zou een
lijk in de kofferruimte hebben gezet en wat al niet. Bepaalde versies kwamen al in
de jaren dertig voor. Er schijnt bij dit verhaal een soort cyclus te bestaan: soms hoor
je het ineens van alle kanten vertellen, dan lange tijd helemaal niet en opeens is het
weer terug. In de tussentijd zijn allerlei onderdelen up-to-date geworden. Zoals
Brunvand zegt: ‘De prijs van de auto heeft gelijke tred gehouden met de inflatie en
varieert van ongeveer vijftig dollar in de jaren veertig tot omstreeks vijfhonderd
dollar in de jaren zestig en zeventig.’ Welnu, volgens de auteur kunnen deze verhalen
maar één ding betekenen, namelijk dat Amerikanen volslagen gepreoccupeerd zijn
met auto's en het verlangen zo'n middel van vervoer te bezitten. Op zich zelf lijkt
me dat niet onjuist, maar is dit alles wat je erover zou kunnen zeggen? Wat te denken
van de rol die dood en verderf in deze legenden spelen? Het lijkt me nogal willekeurig
om nu juist het element van het buitenkansje te selecteren als hoofdthema.

Akelig gekras
Iets dergelijks is op te merken over de andere thema's die in The Vanishing Hitchhiker
worden onderscheiden. De ‘griezellegenden’, welbekend uit Broodje Aap, moeten
volgens Brunvand worden gezien als waarschuwingen aan het adres van de
opgroeiende jeugd om niet al te zeer van de gebaande paden af te wijken. Het verhaal
van ‘de haak’ is een bekend voorbeeld. Een jongen en meisje bevinden zich in de
auto op een verlaten landweg. De jongen maakt aanstalten om met zijn vriendin te
vrijen als over de radio het bericht wordt uitgezonden dat er uit een naburige kliniek
een gevaarlijke psychopaat is ontsnapt, een man die op de plaats van zijn rechterhand
een ijzeren haak heeft. Als het meisje dit hoort, wil ze onmiddellijk naar huis worden
gebracht. De tongen ziet zijn avontuurtje in rook opgaan en scheurt gefrustreed weg,
gas op de plank, Thuis aangekomen merken ze, dat aan het portier waar het meisje
zat een bloedige haak bungelt. Een variant is de serie legenden over de ‘gehangene’.
De jongen en het meisje rijden over een buitenweg als het bericht over een andere
gevaarlijke ontsnapte over de radio komt. Ditmaal is plotseling de tank leeg. De
jongen biedt aan naar het dichtsbijzijnde benzinestation te lopen en laat het meisje,
tegen haar zin, in de auto achter. Pas na een fikse woordenstrijd schikt ze zich.
Spoedig nadat de jongen is uitgestapt, realiseert ze zich dat ze tóch liever was
meegegaan. Ze heeft zich weliswaar goed verstopt tussen de banken van de auto,
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maar raakt in paniek als gevolg van een akelig gekras over het dak. Ze durft geen
vin meer te verroeren, haar vriend lijkt niet van plan te zijn terug te keren. Tegen de
ochtend wordt ze uit haar benarde situatie gered door twee politiemannen. Als ze
uitstapt, merkt ze wat de oorzaak van het afgrijselijke geluid is geweest: boven de
auto bevindt zich een stevige boomtak, haar vriend is daar met zijn voeten aan
vastgebonden en hangt gruwelijk verminkt en levenloos met zijn hoofd en handen
naar beneden. Bij ieder zuchtje wind krassen zijn vingers over het autodak heen en
weer.
Het kan zijn dat jongeren er door zulke verhalen van weerhouden worden om zich
's avonds laat naar eenzame plekjes te begeven om daar een potje te vrijen, maar
voor hetzelfde geld zou je er ook iets anders in kunnen zien: een bepaalde visie op
de verhouding tussen jongens en meisjes, seksualiteit of de positie van psychiatrische
patiënten. Ethel Portnoy heeft het in dit verband zelfs over ‘menstruatiemythen’ en
vrouwelijke fantasieën over de penis! Ik denk dat Brunvand te veel op zoek is naar
ondubbelzinnige ‘boodschappen’.
Geen enkel cultureel gegeven is volgens hem zonder betekenissen, en dat is de
reden waarom je stedelijke legenden mag interpreteren, ook al weet je weinig over
hun ontstaan en de omstangdigheden waaronder ze worden verteld. In principe heeft
hij daar denk ik gelijk in, alleen hoeft dat niet te betekenen dat zulke interpretaties
per se eenduidig moeten zijn. Ik voel me daarom ook meer thuis bij de meer globale
karakteriseringen van Ethel Portnoy, die wijst op het gebrek aan tederheid in deze
verhalen, de angst voor wetenschap, vreemdelingen en seks, de paranoia,
achterbaksheid en hebzucht. Ze laat daarmee duidelijker dan haar wetenschappelijke
collega's zien, dat stedelijke legenden te beschouwen zijn als ‘contrapunten’ van de
cultuur. Verhalen waaruit méér dan iets anders een diepe weerzin tot uitdrukking
wordt gebracht tegen vooruitgang, verburgerlijking en beschaving: berichten uit de
onderwereld.
■
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Het geheim van de jonge kunstenaar
Een kenner van het Iers is nog geen Ierse kenner
A Colder Eye; The Modern Irish Writers door Hugh Kenner Uitgever:
Alfred A. Knopf, f 54,90 Importeur: Van Ditmar
Martin Koomen
Nadat in de herfst van vorig jaar Richard Ellmann een herziene en uitgebreide versie
van zijn James Joyce-biografie had laten verschijnen, oogstte hij (opnieuw) een koor
van lofprijzingen. ‘De grootste literaire biografie van de eeuw’, oordeelde Anthony
Burgess, die behalve romancier ook zelf de auteur van enige werken over Joyce is.
Andere Joyceanen lieten soortgelijke enthousiaste geluiden horen.
Eigenlijk was er temidden van alle lofzangen maar één dissonant: een reactie zo
kritisch dat men wel van een aanval op Ellmann mocht spreken. Dat was dus nogal
opvallend, te meer omdat de bewuste bespreking in de kolommen van het
gerenommeerde Times Literary Supplement viel aan te treffen. Het stuk, geschreven
door de Amerikaanse criticus Hugh Kenner, introduceerde de term ‘Ierse feiten’, een
begrip dat blijkbaar zo moet worden verstaan dat mededelingen die afkomstig zijn
van Ierse zegslieden méér wantrouwen en korreltjes zout verdienen dan wat er uit
de mond van, bij voorbeeld, Amerikanen kan worden opgetekend. Overbodig te
zeggen dat Ellmann voor zijn biografie van de belangrijkste Ierse romanschrijver
meer Ierse dan Amerikaanse informanten had geraadpleegd.
Kenner gaf ook voorbeelden van zulke ‘Ierse feiten’, maar bij alle omhaal van
woorden oogde het resultaat toch nogal schraal. Ellmann verantwoordt in zijn biografie
overal heel gewetensvol zijn bronnen, en deze blijken misschien wat vaker uit door
hem zelf afgenomen interviews te bestaan dan gebruikelijk is in de academische
wereld, waar men zich liever op schriftelijke bronnen pleegt te baseren. De
bedenkingen die Kenner aanvoerde laten zich inderdaad het beste met dit woord
‘academisch’ omschrijven.

Omslag van ‘A Colder Eye’: tekening van Edward Sorel. V.l.n.r.: J.M. Synge, Oliver St. John
Gogarty, Lady Gregory, Samuel Beckett, Sean O'Casey, W.B. Yeats en James Joyce.

Het boek A Colder Eye, dat deze auteur nu heeft laten verschijnen, weerspiegelt
eigenlijk opnieuw een pedant en nogal steriel soort geleerdheid: tragisch genoeg,
want uit alles blijkt dat Kenner nu juist heeft getracht om tot een levendige en
persoonlijke schriftuur te komen.
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Hij behandelt in dit werk niet alleen James Joyce, maar wil blijkens de flaptekst
een beeld geven van wat daar genoemd wordt de Ierse Literaire Renaissance, dat wil
zeggen de beweging rondom de dichter William Butler Yeats, een beweging waaraan
Joyce volstrekt geen deel wenste te hebben. Wie, trouwhartig afgaande op de ondertitel
(‘de moderne Ierse schrijvers’), een globaal overzicht verwacht van de moderne
Engelse literatuur zoals bedreven door Ieren, wordt in een woordje vooraf uit de
droom geholpen. Men leest daar dat de ondertitel had kunnen luiden: Yeats en zijn
schaduw.
De vaagheid van het gekozen uitgangspunt zou zo erg niet zijn geweest indien de
lezer A Colder Eye had mogen beschouwen als een algemene introductie tot die
schrijvers die Kenner - om welke reden dan ook - de moeite van behandeling waard
heeft gevonden, maar daarvoor is het boek veel te ondoorzichtig, om met te zeggen
chaotisch, ingedeeld. Uit het al genoemde woordje vooraf blijkt trouwens dat Kenner
zijn pennevrucht moet ontraden aan ieder die op zoek is naar ‘een “evenwichtige”
behandeling van wie ook, zelfs van Yeats’.
Als introductie tot het onderwerp (hoe dit dan ook precies gedefinieerd zou moeten
worden) is A Colder Eye echter vooral onbruikbaar vanwege het voortdurende streven
van de auteur om wat hij zeggen wil zo oorspronkelijk mogelijk te formuleren. Vaak
neemt Kenner zijn toevlucht tot een soort parodie op de stilistische eigenaardigheden
van de schrijver waarover hij op dat ogenblik mededelingen doet. Wie thuis is in de
materie, kan de desbetreffende passages als slappe pastiches herkennen, een bewijs
te meer dat het hier niet gaat om een werk met een algemeen voorlichtend karakter.
Bevat het boek dan kluifjes voor hen die al thuis zijn in de rijke Anglo-Ierse
letteren, schokkende nieuwe inzichten of zo?
Het zou onzinnig zijn om te loochenen dat Kenner in zijn boek wel eens een
verrassend gezichtspunt betrekt. Bij voorbeeld: de analyse die hij geeft van Joyce's
autobiografische roman A Portrait of the Artist as a Young Man - wat men daar
verneemt over de ‘chiasmische’ structuur van dat boek is, zeker als men eenmaal het
woord ‘chiasme’ in het woordenboek heeft opgezocht bepaald verhelderend (een
chiasme, van het Griekse chiasmos of kruisstelling, is een stijlfiguur waarbij in het
tweede deel een omgekeerde woordvolgorde van het eerste deel optreedt, bij voorbeeld
‘we eten om te leven, we leven niet om te eten’). Het blijkt dat de hele opzet van A
Portrait een soort gespiegelde symmetrie laat zien en dus ook in dit opzicht evenzeer
een zelfportret oplevert als het werk van een schilder die een spiegel gebruikt om
zich zelf te kunnen afbeelden.
Zo is er wel meer in A Colder Eye. Raadpleging van het uitgebreide ‘notenapparaat’
dat Kenner als rechtgeaard academicus (hoogleraar Engelse literatuur aan de John
Hopkins University) wel verplicht was te geven, wijst echter uit dat er in zo'n geval
eigenlijk steeds sprake is van ontlening; het chiasmische karakter van A Portrait
vormde een ontdekking van Hans Walter Gabler.
In het begin van zijn boek laat Kenner weten dat zijn spelling van Ierse woorden
af en toe best inconsequent kan wezen (‘ik volg mijn bron van het ogenblik’); hij
schijnt daar nogal trots op te zijn want hij doet die mededeling zelfs twee keer (op
de bladzijden XI en XIV). Hij moet vervolgens (blz. 13) dan ook bekennen het Iers
niet machtig te zijn. Dat betekent dat de hoofdstukken ‘The Lore of Irish’ en ‘Irish
Words’ in hun geheel niet anders dan ontleningen kunnen wezen, hetgeen de schrijver
(of zo men wil samensteller) niet heeft belet allerlei apodictische uitspraken te doen
en onbekommerd sjibbolets van deze aard af te laten drukken (blz. 82): ‘Why mh
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should also say v before a vowel but elsewhere w is a darker question than there is
space here to illuminate....’ Zegt u dat wel.
Het zijn Joyce en Yeats die in A Colder Eye de meeste aandacht krijgen, dit
natuurlijk op goede gronden. De keuze van de overige behandelde schrijvers heeft,
zoals hier al werd aangeduid, iets arbitrairs. Aan John Millington Synge en Samuel
Beckett worden, na Joyce en Yeats, waarschijnlijk de meeste woorden gewijd.
■
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As Patricia and Fjodor do it
Een ego-document van een thrillerschrijfster
Plotting and Writing Suspense Fiction door Patricia Highsmith Uitgever:
Poplar Press, London 145 p., f25,25
R. Ferdinandusse
Voor de onervaren jonge schrijver en voor iedereen die rondloopt met de gedachte
een mooie misdaadroman te schrijven is er nu een handleiding van niemand minder
dan Patricia Highsmith. Het boekje heet: Plotting and Writing Suspense Fiction. Dat
is al een onhandig begrip in onze taal. Suspense is spanning, en elk verhaal met een
begin, midden en eind heeft spanning. Patricia Highsmith bedoelt het uiteraard in de
zin van de Angelsaksische uitgeverswereld: verhalen met dreiging van gevaar en
gewelddadige actie en met het gevaar en de gewelddadige actie zelf. Een tweede eis
die aan suspense fiction wordt gesteld is dat het verhaal leesbaar en onderhoudend
is, en bovendien oppervlakkig, in de zin dat filosofische inzichten en lange
uitweidingen zonder actie er niet in thuishoren. Maar, zegt Patricia Highsmith, het
mooie van het suspense-genre is dat je er best diepe gedachten en gedeelten zonder
fysieke actie in kwijt kunt, als je het maar goed doet, want de structuur van zo'n
verhaal is levendig en ijzersterk. Schuld en boete is daar een prachtig voorbeeld van.
De meeste van Dostojevski's boeken zouden, aldus Highsmith, als ze vandaag de
dag geschreven zouden worden, door zijn uitgever als suspense-fiction op de markt
gebracht worden. Al zou hem, vanwege de hoge druk- en papierkosten, wel gevraagd
worden flink te schrappen.

Zoals men ze zelden ziet: architecten. De foto werd gemaakt in 1931 en stelt de architecten voor
in de gedaante van het gebouw dat ze ontworpen hebben in New York. Ze waren onderdeel van
het ballet ‘The Skyline of New York, opgevoerd tijdens het Beaux Arts Ball in het Astor Hotel.
In het midden staat William Van Alen, ontwerper van het Chrysler Building. De foto komt uit
de zojuist verschenen paperback-editie-groot-formaat van ‘The Skyscraper’, Paul Goldbergers
geschiedenis van de wolkenkrabbers in Amerika. (Uitgegeven door Alfred A. Knopf, 180 p.,
f41,50, importeur Van Ditmar)

Dat is een interessante opvatting. Patricia Highsmith ontvouwt haar op pagina
drie, en maakt daarmee duidelijk dat de titel van het boekje eigenlijk zou moeten
luiden: Plotting and Writing Suspense Fiction as Patricia Highsmith and Fjodor M.
Dostojewski Do It.
Een boek of een verhaal begint met een idee. De ideeën van Highsmith zijn anders
dan van de meeste misdaadauteurs. Ze schrijft geen boeken waarin de wetsdienaren
moeten winnen, ze houdt niet van de gewone thrillerhelden die weliswaar de goede
zaak doen zegevieren, maar ondertussen tamelijk rauw met mensen omgaan en hun
spanning op vrouwen mogen afreageren. Het spannende voor haar zit in de geest van
degeen die criminele dingen doet of bedenkt. (Meestal zijn dat mannen, in de hij-vorm
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beschreven. Vrouwen durven niet zoveel als mannen, en zijn ook niet zo actief. Dat
is misschien niet waar, zegt ze erbij, maar zo voelt ze het.) Zo ontstond het boek A
Suspension of Mercy omdat ze geïntrigeerd raakte door de vraag of een opgerold
tapijt een goed vervoermiddel voor een lijk was. Ze ging ervan uit dat het ongetwijfeld
al eens gedaan zou zijn, maar dat er toch een manier moest zijn om van dat gegeven
een leuk verhaal te maken.
Veel van die ideeën komen uit haar eigen gevoelswereld: ‘Ik begrijp mensen die
lawaai maken niet; en daarom ben ik bang voor dat soort mensen, en omdat ik bang
voor ze ben haat ik ze.’ Die angst maakte ze mee toen opgeschoten jongens na een
verhuizing haar nog lege huis binnendrongen en er met veel lawaai rondliepen.
Maanden later bedacht ze een man, een architect, die eenzelfde haat opvat tegen een
groep voetballende jongens op het plein onder zijn raam, en zijn haat groeit zo dat
hij op een keer, ongezien, een baksteen over de rand van het dak op het hoofd van
zo'n jongen laat vallen. (Omgekeerd gaan de jongens niet naar de politie, zij nemen
in een soort guerrilla-acties wraak op de architect.) Het uitgangspunt van zo'n verhaal,
zowel voor schrijver als lezer, is dat iemand zich in kan leven in de gevoelswereld
van een lawaaihater. Dat valt niet mee in een wereld waarin stilte al bijna verdoemd
is en de mens als een zombie door de decibellen stapt met zijn eigen koptelefoon vol
muziek op. En valt in een stad waarin 's nachts ongehinderd cafés van hun
terrasstoelen beroofd worden of waar in bestelwagens fietsen van de straat worden
gehaald die eenzame man nog op die met zijn lijk in een tapijt op de schouder over
de gracht wandelt? Al dat soort argumenten voor en tegen haar boeken gaan even
hard op voor de handleiding van Patricia Highsmith.

Editors
Haar wenken voor het schrijven zijn ook zeer persoonlijk. Als je stukloopt bij het
schrijven, kun je het best iets anders gaan doen, want als je geest ermee bezig blijft,
komt de oplossing vanzelf. Als voorbeeld noemt ze Archimedes die Eureka! riep
toen hij in het bad en niet achter zijn bureau zat - een voorbeeld waar mijn vroegere
natuurkundeleraar het niet mee eens zou zijn. Patricia's geest blijft ook doorwerken
als ze slaapt en daarom beveelt ze ook af en toe een kwartiertje uiltje knappen aan.
Prachtig wordt het weer als ze over haar werk en haar ervaringen met editors
(redacteuren van uitgeverijen, in Amerika en Engeland machtige lieden) schrijft.
Zowel The Glass Cell als Two Faces of January werden in eerste instantie door haar
editor geweigerd als te saai en te lang. Beide herschreef ze, Two Faces zelfs met een
geheel nieuwe plot. Uiteindelijk werden die herziene versies door een andere uitgever
geaccepteerd, maar pas nadat ze in beide ruim veertig pagina's had geschrapt. Plotting
and Writing krijgt dan ineens de betekenis van Ploeteren en Schrijven. A Game for
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the Living noemt ze haar vervelendste boek, omdat ze door de editor gedwongen
werd veel aandacht aan de puzzel in de plot geven. Ze waarschuwt de beginnende
schrijver ook: wees aardig voor de politie en de politieprocedures, want editors letten
daarop. Voor haar Franse uitgever moest ze een hele scène van This Sweet Sickness
overmaken omdat ze de politie als te dom had voorgesteld. Met editors en uitgevers
moet je leren leven, zo luidt haar raad. Boos weglopen of iemand anders zoeken heeft
geen zin: er zijn moeilijker en belangrijker manieren waarop de schrijver zijn trots
kan tonen. Ik vind het een dappere uitspraak in het licht van de reden waarom haar
eerste uitgever Two Faces of January weigerde: ‘Een boek kan één, desnoods twee
neuroten bevatten, maar geen drie, die dan ook nog de voornaamste personages zijn.’
Patricia Highsmiths Plotting and Writing is geen handleiding, het is een soort
ego-documentje, dat liefhebbers van haar boeken met plezier zullen lezen. Achter
de regels is te vinden hoe lang en vinnig en nijver ze aan haar oeuvre heeft geprutst
en gezwoegd. En hoe lang ze eigenzinnig heeft standgehouden in de aanvankelijke
verguizing van haar opvatting van suspense.
In haar slotnotities geeft ze ook wel toe dat ze geen échte suspense schrijft (ze
noteert met veel voldoening dat ze in Engeland, Frankrijk en Duitsland steeds meer
als romanschrijfster wordt gerecenseerd), en dat ze van het genre ook geen bal af
weet omdat ze het nauwelijks leest. En dat is uit wat ze erover zegt ook best te merken.
Maar ze is overtuigend als ze besluit met de absolute vreugde van het schrijven,
iets wat niet in woorden te vangen is, en met over te dragen. ‘Schrijven is een werk
dat een kamer, welke kamer dan ook, in iets heel speciaals kan veranderen voor de
schrijver die daar heeft gevloekt en gezweet, en daar misschien een paar minuten
triomf en bevrediging heeft gekend.’
■

J.F. Vogelaar
Vervolg van pagina 8
schrijvers recht doen en intelligent zijn geschreven, zoals de stukken over Ben Traven,
Peter Weiss, Michel Leiris, Robert Walser. Oorzaak hiervan is ondermeer dat deze
schrijvers niet zo érg ‘deviant’ schrijven. In deze kritieken is zijn defensieve
humeurigheid niet afwezig, in de afdeling Kommentaren bepaalt het de toon: de
stukken over de VPRO, Günther Walraff, Peter Handke en zelfs in het stuk over het
min of meer aan Raster verwante Franse tijdschrift Change. Aan dit laatste stuk kan
men zien dat hij zijn toon niet exclusief voor zijn literaire tegenstrevers reserveert.
In het stuk ‘Bij enkele teksten over de rol van de intellektuelen bereikt Vogelaars
dédain voor degenen die zijn denkbeelden niet delen een hoogtepunt. Het is een
aanval op ‘de intellektueel als verkondiger van de waarheid en gerechtigheid die als
zodanig in naam van allen meent te spreken’. Deze zin gonst van de verdenkingen
en twijfelachtige suggesties. Het is een zin waaruit blijkt dat de schrijver zelf in ieder
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geval één rotsvaste waarheid heeft: dat hij bij dat soort intellektuelen niet wil horen.
Deze tegenstrijdigheid vertoont Vogelaar wel vaker: op radicale en exclamerende
toon zeggen dat hij niet iemand is die denkt de waarheid te verkondigen en
ondertussen, zonder zich op enige waarheid te beroepen, zijn tegenstanders zijn kerk
uit jaagt. Het is alsof je een pets in je gezicht krijgt van een pastoor die op het zelfde
moment de naastenliefde predikt.
Het stuk over de intellektuelen is geschreven vanuit de veronderstelling dat er
intellektuelen bestaan en bestaan hebben die zich beschouwden als de ‘verkondigers
van de waarheid’. Deze creatie van Vogelaar is noodzakelijk omdat hij af wil van
‘de intellektueel als autonoom subjekt’ en de aandacht wil richten op ‘de
maatschappelijke instanties (kulturele apparaten)’. Helemáál een anachronisme is
de ‘literaire intellektueel’, die door Vogelaar met zijn hardhandige bescheidenheid
de ‘kranteschrijver’ wordt genoemd, een kwalificatie waarmee hij de helft van de
denkende wereld buiten de deur zet omdat ze niet genoeg theorie in hun stukken
doen. En ‘kranteschrijvers’, waren Karl Marx, Emile Zola, Ter Braak, Walter
Benjamin dat ook niet?
■
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Een hooglied uit de onderwereld
De schrikwekkende en bloemrijke taferelen van Thomas de Quincey
De Engelse postwagen, gevolgd door Over moord beschouwd als een der
schone kunsten door Thomas de Quincey Vertaling en nawoord Frans
Kellendonk Uitgever: Tabula, 114 p., f 27,50
Peter de Boer
Ongetwijfeld is de essayist Thomas de Quincey (1785-1859) de bekendste
opiumgebruiker uit de Engelse literatuur en misschien wel uit de wereldliteratuur.
Hij heeft dit imago grotendeels te danken aan zijn Confessions of an English
Opium-Eater (1821), een openhartig autobiografisch geschrift dat niet voor niets een
ereplaats in de annalen van de zwarte romantiek heeft gekregen.
De Quincey at de opium overigens niet, althans zelden, maar dronk hem in de vorm
van laudanum. Hij begon dit narcoticum in zijn studententijd te gebruiken als middel
tegen zijn hevige hoofdpijnen. Sindsdien heeft het zijn leven volledig beheerst. Hij
heeft tijden doorgemaakt dat de consumptie de recordhoogte van één à anderhalve
liter per dag bereikte. Op andere momenten bracht hij dit quantum wel omlaag, maar
hij is er nooit in geslaagd zich blijvend droog te leggen.
De opium had een ondermijnende invloed op De Quincey's gestel. Hij was vaak
langdurig ziek, had hallucinaties en leed aan angstaanvallen. Tot de treurig stemmende
constanten in zijn leven moeten ook zijn permanente armoede en het vroegtijdige
overlijden van enkele van zijn kinderen gerekend worden. Dit alles in aanmerking
genomen is het een wonder dat hij überhaupt nog schreef. Maar geldnood brak wet
en dus leverde hij aan verschillende culturele maandbladen een onafzienbare reeks
bijdragen over onderwerpen uit alle hoeken en gaten van de joodse, Grieks-Romeinse
en Westeuropese beschaving. Het meeste hiervan is, hoe curieus ook, thans alleen
nog uit cultuurhistorisch oogpunt van belang.
Veel boeiender zijn De Quincey's autobiografische geschriften, in het bijzonder
die waarin zijn door opium geïntensiveerde droomleven centraal staat: de Confessions
en het een kwarteeuw later geschreven en onvoltooid gebleven vervolg: de Suspiria
de Profundis (Zuchten uit de diepten). Dromen en visioenen, als uit de onderwereld
afkomstig, trekken in deze boeken in een eindeloze processie van schrikwekkende
taferelen voorbij: ontelbare menigten en legerscharen rukken op; monumentale
gebouwen, steden en landschappen doemen op en kantelen weer weg; zeeën zijn
geplaveid met toornige en wanhopige menselijke gezichten; in een oosterse
mise-en-scène warrelen exothische vogels, krijsende apen en kussende krokodillen
dooreen en worden mensen levend begraven in stenen kisten met mummies en sfinxen.
De ergste visioenen van Bosch, El Greco en Piranesi komen in dit hartstochtelijke
en bloemrijke proza tot leven.

Stervende jonge vrouw
De Quincey heeft de droom eens ‘het geheimschrift in de geest’ genoemd. Met het
‘ontcijferen’ hiervan trachtte hij zijn diepste innerlijke waarheden op het spoor te
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komen. Ook en vooral in artistiek opzicht is dit hem in de Suspiria beter gelukt dan
in de Confessions. Toch is dit boek - het is eigenlijk een verzameling afzonderlijke
fragmenten - bij lange na niet zo bekend als de Confessions. Aan deze partiële
veronachtzaming is gelukkig iets gedaan door de uitgave van het mooiste fragment
uit de Suspiria, De Engelse postwagen (1849), dat uitstekend door Frans Kellendonk
is vertaald.
De Engelse postwagen is een drieluik dat als een nuchter autobiografisch verslag
begint, maar eindigt met een hallucinatorisch prozagedicht, de ‘Droomfuga’, dat een
hoogtepunt is in de gepassioneerde mooischrijverij. De dromen in dit prozagedicht
zijn alle op slechts één thema gebaseerd: dat van een stervend meisje of stervende
jonge vrouw, een beeld dat in De Quincey's opiumvisioenen in duizenderlei
vermommingen telkens weer opdook. We komen het in zijn werk dan ook vaker
tegen, maar zelden heeft hij de apocalyptische wereld van angst, dood en schoonheid
zo geheel en al ‘traumhaft’ opgeroepen als in de ‘Droomfuga’. Verschillende kunsten
worden ingeschakeld om het onverwoordbare te verwoorden: treur- en jubelzangen
van machtige koren rijzen op. Te Deums weerklinken, nevelsluiers vormen zich tot
bogen en kathedraalpaden en het zonlicht op de scharlaken gewaden van
gebrandschilderde martelaren hult de droomwereld in een bloedrood licht.

Thomas de Quincey

De Quincey beschrijft dit alles in een stijl die in zijn soort bijna niet te overtreffen
is: het is een barokke mixtuur van uitgelezen ritmen, klanken, inversies en herhalingen:
‘Uit de stilte en diepe vredigheid van deze heilige zomernacht - uit het ontroerend
versmelten van dit zoete maanlicht, dageraadslicht, droomlicht - uit de mannelijke
tederheid van deze strelende, fluisterende, murmelende liefde - sprong plotsklaps
als uit de bossen en de akkers - plotsklaps alsof de kamers van de lucht in openbaring
opengingen - plotsklaps alsof de grond onder haar voeten openspleet, sprong daaruit
met het bliksemen van watervallen de Dood, het gekroonde fantoom, boven op haar,
met al zijn gruweltuig en het tijgergebrul van zijn stem.’
Het drieluik als geheel is een merkwaardig bouwsel van in elkaar overlopende
genres en stijlen. Het eerste deel bevat nostalgische herinneringen aan De Quincey's
studententijd, en met name van zijn meest geliefde bezigheid in die dagen: het reizen
op de bok van de postwagens. Het is een vertelling vol humoristische anekdotes en
uitweidingen. Niettemin preluderen bepaalde passages al op de apotheose in de
‘Droomfuga’. In het tweede deel wordt het thema ontwikkeld, eerst in een wijsgerige
verhandeling over de plotselinge dood, daarna in een adembenemend relaas over een
dreigende botsing tussen de postwagen en een kleine sjees. De botsing wordt
weliswaar op het nippertje voorkomen, maar het beeld van de in doodsnood
verkerende jonge vrouw in de sjees heeft De Quincey sinds dit incident nooit meer
met rust gelaten. In de ‘Droomfuga’ wordt dit thema van de worsteling van de jonge
vrouw met de Dood in een vijftal kwellende droomverbeeldingen verder uitgewerkt
een gevarieerd. Tegenover de genre- en stijlwisselingen staat dus een grote
compositorische, zo men wil psychologische homogeniteit. Het verhaal mag dan ook
met recht een ‘wonder van geordende wanorde’ heten, zoals Kellendonk in zijn
nawoord beweert.
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De gefingeerde voordracht Over moord beschouwd als een der schone kunsten,
waarmee de vertaling van De Engelse postwagen is aangevuld, is een hoogst
humoristische uiting van De Quincey's levenslange passie voor buitensporige
moorden. Met veel kennis van zaken laat hij een keur van ‘artiesten’ en ‘kunstwerken’
de revue passeren. Iedere moordenaar die zijn vak verstaat kan op zijn bewondering
rekenen. De voordracht mag dan gefingeerd zijn, de beschreven moorden zijn dat in
geen geval. Een van de aardigste exemplaren uit dit moordenkabinet is misschien
wel de moord op koning Gustaaf Adolf van Zweden. De koning werd op het
middaguur op een unieke plaats vermoord: op het slagveld namelijk. Met deze
schoonheidsleer betreffende de moord epateerde De Quincey niet alleen het
negentiende-eeuwse leespubliek, maar stak hij tevens de draak met zijn eigen morbide
preoccupatie. Natuurlijk kan de artistieke voorkeur voor moord de moderne lezer
niet meer verrassen, laat staan shockeren; Lautréamont, Dostojevski en op zijn minst
twee ‘lost generations’ hebben hem wat dit betreft van iedere overgevoeligheid
genezen. Maar De Quincey's geestige behandeling van het gegeven is nog steeds
zeer de moeite waard.
■
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Op het literaire kerkhof
D.J. Enrights bloemlezing uit de literatuur over de dood
The Oxford Book of Death door D.J. Enright (ed.) Uitgever: Oxford
University Press, f46,15 Importeur: Nilsson & Lamm
In the Midst of Winter door Mary Jane Moffat (ed.) Uitgever; Vintage
Books, ± f22,50 Importeur: Van Ditmar
Boudewijn Büch
Zelfs de meest ongeletterde Brit kent de regel: ‘If I should die think only this of me’.
Het is de eerste regel van het beroemde gedicht The Soldier van warpoet Rupert
Brooke. De laatste twee regels van Brooke's sonnet Peace kent misschien een enkele
Welshman niet maar verder iedere Brit: ‘But only agony, and that has ending; And
the worst friend and enemy is but death’. Brooke komt niet voor in de zojuist
verschenen bloemlezing van D.J. Enright The Oxford book of death. Ook niet in de
anthologie van Mary Jane Moffat In the midst of winter, die verleden jaar verscheen.
Geen bloemlezer zal het in Nederland in zijn hoofd halen Gerrit Achterberg te weren
uit een keuze doodspoëzie. Chr. Leeflang deed dat niet in zijn De dichter en de dood
(eerste druk 1946, tweede in 1961) en ook Anton Korteweg kon eenvoudigweg het
letaalste talent van onze moderne letteren niet vergeten in zijn De dood (1980).
Daarmee is de vraag direct opgeworpen of een thematische bloemlezer echt bekende
gedichten weg mag laten. In Engeland blijkbaar wel, in Nederland durft niemand
dat. Een boek over dood in Nederland zonder Achterberg is ondenkbaar. Een
bloemlezing in Engeland, zonder Brooke, bestaat: deze.
Enrights keuze is een eigenzinnige. Zo eigenzinnig dat The Sunday Times (24
april) erover schreef: ‘De enige fout in deze bloemlezing is de weglating van iets van
de bloemlezer zelf; zijn “On the death of a child” is het enige twintigste-eeuwse
gedicht dat in tederheid en beheersing kan wedijveren met Ben Jonsons klaagzang
voor zijn zoon.’ Kortom: een bloemlezer doet het nooit goed. Zelfs niet als hij de
bescheidenheid zelf is. Engelsen zijn dol op dood. Titels van de laatste jaren maken
daar geen geheim van: Bartrams Tombstone Lettering in the British Isles (1979),
Hackmans London Churchyards (1981), het uitputtende London Cemeteries van
Meller (1981), het curieuze Dead Funny, Another Book of Grave Humour (van Spiegl,
1982) toont de Brit in zijn doodsbeleving, die nimmer beter werd samengevat dan
in de boektitel van het geniale boek van J.S. Curl, A Celebration of Death (1980).
De dood in Engeland is een ingehouden feestje. Zo ook de literatuur die dood tot
onderwerp heeft.
De dood van een kind heeft Engeland nooit grote, meeslepende literatuur
opgeleverd. Zelfs het grootste drama dat een mens kan treffen, kan de Britse schrijver
het obligate glaasje sherry niet uit de hand slaan. Zowel Enright als de Amerikaanse
bloemleesster Moffat komen niet met meeslepende verzen omtrent de kinderdood.
Enright opent zijn hoofdstuk ‘Children’ met de mededeling ‘Deze afdeling was
verreweg de moeilijkste om samen te stellen’. Moffat bekent een soortgelijk
onvermogen in de inleiding tot haar ‘Mourning the loss of a child’. In beide
bloemlezingen ontbreekt dan ook het Nederlandse (maar wèl ooit in het Engels

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

vertaalde) Kinderlijck van Vondel. Mag men in deze nationale riedel (Konstantijntje,
't zaligh kijntje...) een vervelend deuntje horen, het is een excellente klaagzang.
De beperking van Enright en Moffat is hun taalkundig cosmopolitisme. Dat is nul.
Wat niet vertaald is in het Engels, is onbegrepen. Zo neemt Enright een derderangs
doodslied van Victor Hugo op maar alle andere schrijnende kinderdoodgezangen
worden - noodgedwongen - vergeten. Mallarmé en Novalis, wier oeuvres nagenoeg
uit dood bestaan, ontbreken deerlijk. Men kan geen bloemlezer verwijten dat hij iets
niet kent omdat hij het niet heeft kunnen lezen. Daarom is het beter Enright en Moffat
te beoordelen op de lectuur van hun moedertaal. De sjiekte van Enright - die zijn
eigen doodslied vergat - heeft Moffat niet. In het voorwoord tot haar boek heeft Mary
Jane Moffat het direct al over de oorzaak van haar boek: ‘Toen een lang en
bevredigend huwelijk met mijn man eindigde na zijn plotselinge dood (...) Mijn mans
teraardebestelling was eenvoudig...’. Het maakt haar boek zeldzaam Amerikaans,
vol praalzucht, ondoordachtheid en een zes pagina's tellend gedicht van... Mary Jane
Moffat, over het verscheiden van haar echtgenoot, dat eindigt met de regels: ‘You
leaned to kiss me / in the place you only know’.

In het dode niets
Enright heeft over dood nagedacht. Zijn rubicering is nergens dwangmatig, die van
Moffat wel: zij perst haar keuze in het afgeleefde keurslijf van de vier jaargetijden.
Enrights boek is, als het op het Britse grond- en taalgebied blijft, een gruwelkamer
van onvermogen: het onvermogen om te rouwen. Deze onmacht leidt in Engeland
tot zwartgallige doodshumor, niet alleen in de vorm van grafschriften maar ook in
poëzie. Enright citeert enkele prachtige voorbeelden, bij voorbeeld de tekst op het
graf van een Lydia Easton:
‘All who come my grave to see
Avoid damp beds and think of me.’

Een epitaaf van Alexis Piron luidt (bladzijde 324):
‘Here lies Piron, a complete nullibiety, / Not even a Fellow of a Learned
Society.’

Bij dit aardige duet staat geen vertaler en verder ook geen enkele andere informatie.
Toch is Piron geen Engelsman, zoals Enright de lezer blijkbaar wil laten geloven,
maar een Frans toneelschrijver en epigrammist, die leefde van 1689 tot 1773. Deze
kleine omissie brengt mij op een belangrijker punt van kritiek. Enright geeft bijna
nergens informatie over de dichter of de omstandigheid waarin hij iets over dood
schreef. Uit geciteerde brieffragmenten of roman-delen kan de lezer zelf nog wel het
een en ander
Vervolg op pagina 28
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Fragmentarische omsingeling
Elmer Schönberger en Louis Andriessen over Igor Stravinsky
Het Apollinisch uurwerk door Louis Andriessen en Elmer Schönberger
Uitgever: De Bezige Bij, 301 p., f90,D. Hillenius
Het raadsel van de kunst wordt groter. Toen we nog onder Freud leefden, hebben
sommigen van ons misschien gedacht dat er ooit via zijn systeem aanknopingspunten
gevonden zouden worden tussen het leven van de kunstenaar en zijn produkten (al
geloofde Freud zelf niet in dat verband, zie zijn voorwoord bij Marie Bonapartes
analyse van Edgar Allan Poe). In literatuur blijft die illusie het langst bestaan, omdat
de meeste literatuur tenslotte ergens over gaat, soms meningen lijkt te hebben over
van alles, zelfs over moraal en politiek. Het is dan alsof we met een persoon te maken
hebben waar we al dan niet vriendschap mee willen sluiten. De hersengymnastiek
van lezers om bewonderde schrijvers die fout waren - wanneer dan ook - goed te
praten vullen vele bladzijden.
Met muziek zijn we al verder. De mening van Ravel en Stravinsky dat muziek niets
te betekenen heeft, althans niet herleid kan worden tot in woorden uit te drukken
verhalen, emoties, ethiek, is nu wel overal doorgedringen. Toch zijn we geschokt te
ontdekken wat een platte geest er in Mozart leefde en op vergelijkbare wijze verbazen
we ons over de extreem orthodox katholieke, krenterige, on-genereuze man die ons
de muziek van Stravinsky gaf. De muziek heeft niets te maken met de man die haar
optekende. Toch blijven we nieuwsgierig. We lezen Hildesheimer over Mozart, we
lezen Andriessen en Schönberger over Stravinsky. Op zoek naar wat? Of alleen ter
bevestiging van een veel ouder idee - toch erg romantisch - dat het om een ongrijpbaar
raadsel gaat?
De opzet van Andriessen en Schönberger suggereert overigens dat ze met hun Het
Apollynisch uurwerk wel degelijk menen het raadsel van Stravinsky te kunnen vangen,
niet rechtstreeks maar via een soort omsingelingstechniek. Hun boek bestaat uit vele
kleine, op het eerste gezicht onsamenhangende fragmenten. Elk fragment hoopt als
het ware een raaklijn te zijn aan het verschijnsel dat men wil benaderen. In principe
vind ik dat een goede manier. Er is geen poging gedaan om door opvulsels een gave
eenheid te suggerren die men ten opzichte van dit reusachtige onderwerp niet meende
te kunnen bereiken.

Igor Stravinsky, foto van Cecil Beaton uit het boek ‘Igor and Vera Stravinsky - a phothograph
album 1921-1971’, uitgegeven door Thames and Hudson, importeur Nilsson & Lamm.
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De fragmenten gaan over van alles, persoonlijke ervaringen, het afdraaien van
platen op een vreemde hotelkamer, korte schetsen van figuren in de omgeving van
Stravinsky, invloeden of wrijfpalen: Schönberg, Satie, Rimski-Korssakov, Skrjabin,
Ravel. Zelfs de klassieke bedevaarten naar plaatsen waar Stravinsky gewerkt heeft,
kamers waarin hij bepaalde composities zou hebben voltooid, ook de plattegrond
van Petersburg worden erbij gehaald. Omdat ze niet weten waar te zoeken, heeft
alles de waarde van een mogelijke ingang, de vooroordelen van Stravinksy en dan
maar in een moeite door die van zijn huidige beschrijvers inbegrepen. Onder die
laatste reken ik bij voorbeeld stemmingmakende impressionismen als: ‘het naoorlogse,
vaderlandse levensgevoel: nationale eenheid, vooruitgang, positieve
levensbeschouwing, anticommunisme, familie Doorsnee, kortom, de wederopbouw’
en de lulligheid om als symbool van een groep naoorlogse componisten, waar men
terecht iets - muzikaals - tegen heeft, de collaborateur Badings te noemen. Sommige
stukken zijn droog en glad geschreven, met een hint van grappigheid. Misschien is
dat in navolging van Stravinsky zelf of van de beste schrijver tot nog toe over
Stravinsky: Robert Craft. Heel sympathiek overigens van Andriessen en Schönberger
dat ze de grote waarde van Craft erkennen en niet meedoen aan het jaloerse gehuil
van zoveel andere muziekkenners om allerlei smalende kleineringen aan hem te
wijden.
Droog en glad zou je inderdaad af en toe als karakteristiek willen noemen van
zowel Stravinsky's proza als zijn muziek, maar nooit de flippant, gratuite grappigheid
die Andriessen en Schönberger zo nu en dan opbrengen. Stravinsky boort met zijn
droge, gladde techniek diepten aan die overweldigend zijn en die nu juist zijn waarde
uitmaken.

Veinzen
Stravinsky deed vaak vreemde apodictische uitspraken, die je vanwege het feit dat
ze van hem kwamen maar probeert te aanvaarden zonder het er altijd mee eens te
zijn. Maar Andriessen en Schönberger zijn van een ander niveau, en dan irriteren
apodictische zinnen als: ‘Omdat elk kunstwerk een vorm van veinzen is, zijn er twee
soorten kunstenaars: de kunstenaar die zich niet van zijn veinzen bewust is (of wil
zijn)’. Dat veinzen een begrip is dat bij Stravinsky misschien bruikbaar is - maar dan
wel een veinzen dat ver buiten dit begrip reikt - is nog te aanvaarden, maar voor vele
andere kunsten heeft het geen betekenis. Daar zou je eerder het tegenovergestelde
kunnen verdedigen of iets heel anders dat noch met leugen noch met waarheid te
maken heeft.
Andriessen en Schönberger hebben iets met septiemen. Als Stravinsky in 1941,
kort na zijn entree in de Verenigde Staten een bewerking schrijft van de Star Spangled
Banner met - haast verborgen temidden van conventionele akkoorden - een enkel
septiem, noemen ze dat Stravinsky's vingerafdruk en het thema vingerafdruk gaat
zelfs een eigen leven leiden, met vermelding van de uitvinders ervan, Purkinjé en
Galton. Allemaal gladde zijpraat, terwijl het toch moeilijk vol te houden is dat in
1941 een septiem de allerindividueelste vingerafdruk van Stravinsky, of wie dan
ook, zou zijn. Bij Satie worden ook septiemen genoemd, ruim een halve eeuw eerder,
parallelle septiemen in de Gymnopédies, maar ik kan die daar met de beste wil niet
in ontdekken.
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De hoofdstelling van Andriessen en Schönberger is dat Stravinsky muziek maakte
over muziek, in feite over alle muziek die aan hem voorafging, zo ongeveer als
Picasso het coda was van alle aan hem voorafgaande schilderkunst.
Dat is geen nieuwe opvatting, maar hij wordt aan vele voorbeelden geïllustreerd.
Vooral de notenvoorbeelden met bijbehorende tekst zijn vaak een beetje over de
hoofden van
Vervolg op pagina 28
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Een held van onze tijd
Het laatste boek van Andrej Amalrik
Dagboek van een provocateur door Andrej Amalrik Met een inleiding
van Karel van het Reve Uitgever: Veen, f49,50
Bart Tromp
Wij weten niet precies waarom Andrej Amalrik een ‘dissident’ werd; wel hoe. Als
student in de geschiedenis schreef hij zijn doctoraalscriptie over de invloed van
Noorse handelslui op de vroege ontwikkeling van Rusland. Zijn hoogleraren vonden
het werkstuk briljant. Maar de conclusie ervan was politiek onaanvaardbaar. Ruslands
beschaving mag uit niets anders verklaard worden dan Slavische invloeden. Wanneer
Amalrik zijn conclusie nu zou weglaten, dan was er niets aan de hand en kon hij nog
steeds met ere afstuderen.
Amalrik weigerde en werd van de universtiteit gestuurd. Via de Deense ambassade
probeerde hij zijn werkstuk te doen toekomen aan een specialist op dit terrein in
Kopenhagen - hij vertrouwde de Russische PTT de verzending niet toe. De Deense
ambassade gaf de scriptie echter door aan het Sovjetrussische ministerie van
Buitenlandse Zaken, dat op zijn beurt de KGB (geheime politie) op de hoogte bracht.
Zo begon Amalrik zijn loopbaan als uitgestotene. In deze openingsscène zijn alle
ingrediënten uit zijn latere leven in de Sovjetunie al aanwezig: het compromisloze
kiezen voor de waarheid, of liever gezegd: voor de vrijheid daarnaar te zoeken; een
totalitair regime dat zich door historisch onderzoek naar de negende eeuw beledigd
en bedreigd voelt; de onbezonnen lafheid van westerse instanties ten opzichte van
Sovjetrussische autoriteiten; en de alomtegenwoordigheid van ‘onze glorieuze
organen’ (Zoals de geheime politie in het Moskouderwaals heet).
Als weggestuurd student leefde Amalrik van deeltijd-baantjes. Zodat hij zijn vader
(die in het kamp had gezeten en gedeeltelijk verlamd was) kon verzorgen. Daarnaast
schreef hij en verzamelde het soort kunst dat Chroesjtsjov ‘hondestront’ noemde. In
de Sovjetunie bestaat geen werkloosheid. Wie geen vaste baan heeft, wordt als
‘parasiet’ veroordeeld en verbannen: het thema van Amalriks eerste boek, Niet
begeerde reis naar Siberië. Terug uit Siberië werd Amalrik een van de centrale
figuren in de ‘dissidenten’ beweging van de jaren zestig, die ontstond toen duidelijk
werd dat de door Chroesjtsjov begonnen destalinisering niet alleen veel te vroeg was
stopgezet, maar onder Breznjev weer werd teruggedraaid.
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Andrej Amalrik, tekening van Siegfried Woldhek

In Dagboek van een provocateur geeft Amalrik een indringend beeld van de laatste
tien jaar die hij in de Sovjetunie doorbracht: 1966-1976. Van de dissidenten beweging
was Amalrik een van de meest markante vertegenwoordigers. Tegelijkertijd is het
eigenlijk oniuist om hem een ‘lid’ van de beweging te noemen: hij was in feite een
beweging op zich zelf. Ook de term ‘dissident’ is niet erg gelukkig. Ze is eigenlijk
alleen maar aanvaardbaar als men de analyse accepteert die Kolakowski heeft gegeven
van de sovjet-ideologie na de dood van Lenin. Volgens Kolakovski bestond het
verschil tussen Lenin en Stalin niet uit het feit dat de een een geheel andere politiek
volgde dan de ander. Het verschil was dat Lenin de dingen bij hun naam noemde en
dat Stalin dat stelselmatig niet deed, en de dingen precies tegenovergestelde betekenis
gaf. De onderdrukkng door de communisten van de persvrijheid, bij voorbeeld, werd
door Lenin niet alleen zo genoemd, maar ook toegejuicht. Onder Stalin en zijn
opvolgers heet het echter dat deze onderdrukking - waarvan het noemen, zoals
Amalrik zou merken, alleen al goed is voor een veroordeling wegens het belasteren
van de Sovjetunie - juist de échte persvrijheid is. Het kenmerkende van de
‘dissidenten’ is nu dat ze zich steeds beroepen op de officiële principes van de CPSU
en de USSR, en aldus de hypocrisie van de autoriteiten aan de kaak stellen. Zij zouden
dus eerder ‘loyalisten’ genoemd moeten worden, zoals de voormalige ‘loyalisten’
van het CDA in werkelijkheid dissidenten waren (of wilden zijn).

Radio Moskou
De geestelijke basis van de dissidentenbeweging is volgens Amalrik de
negentiende-eeuwse Russische literatuur, met het hoofdthema van de individuele
mens die tegenover het systeem staat. Hun held was Martin Luther King - die zich
door Gandhi had laten inspireren, terwijl die zich weer beriep op Tolstoj. Een van
de belangrijkste ongeschreven wetten van de Sovjet-unie is de overeenkomst tussen
kat en muis, de muis die geen drukte gaat maken als de kat hem begint op te eten.
Wat de autoriteiten razend maakte was dat de dissidenten deze wet aan hun laars
gingen lappen. Want, zo legt Amalrik uit, de idee van het recht als een contract tussen
staat en burgers is in Rusland altijd zeer zwak ontwikkeld gebleven. Wetten zijn er
voor de overheid; en achter de eis dat die overheid zich aan zijn eigen wetten houdt
doemt het gevaarlijke idee van de rechtsstaat op. Als bij een van de eerste
dissidentenprocessen - dat tegen Galanskov - het opgetrommelde publiek van geheime
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agenten in de rechtszaal de beklaagde met geschreeuw en interrupties het spreken
onmogelijk maakt, dan grijpt de rechter in het geheel niet in, met het argument: jullie
dissidenten willen zo graag vrijheid van meningsuiting? Hier dan.
Als Amalrik later met vrienden naar de BBC zit te luisteren, hoe hun eerste oproep
‘aan het wereldpubliek’ (over het proces tegen Galanskov) de ether in gaat, herinnert
de scène hun aan een officieel schilderij dat allen uit hun jeugd kenden: Achter de
fascistische linies luisteren leden van de jonge garde naar Radio Moskou. Na de
publikatie van zijn beroemde essay Haalt de Sovjetunie 1984 begint voor
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Amalrik een eindeloos gevecht met de autoriteiten. Het feit dat hij niet onmiddellijk
gevangen wordt genomen is voor velen overigens al genoeg om te vermoeden dat
hij in werkelijkheid bij de KGB behoort. Maar de echte terreur uit de tijd van Stalin
is voorbij, wat Amalrik zijn achtervolgers in grote woede voor de voeten gooit als
ze bij de zoveelste reeks chicanes het geld dat hij met zijn boek heeft verdiend
weigeren naar hem te laten overmaken. ‘Zover is het dus met dit land gekomen!
Onder Stalin was ik allang doodgeschoten. Zijn opvolgers durven alleen maar mijn
geld te stelen.’ Als de procurator weigert een klacht van hem in ontvangst te nemen
over de onwettige wijze waarop de KGB hem lastig valt, en zelfs in grote razernij
ontsteekt, klaagt Amalrik hem aan bij de Partij, omdat ‘stampvoeten en schuimbekken
de waardigheid van een communist en procurator verlagen’. Bij al deze kafkaëske
gevechten voelt Amalrik zich soms in het voordeel: de KGB kent de wet vaak niet,
en dat kan dan uitgespeeld worden tegen rechterlijke of partij-instanties. Hij weet
echter dat hij op den duur zal verliezen. Het betrekkelijk liberale klimaat van deze
jaren heeft namelijk alles te maken met de aanhoudende machtsstrijd in het Kremlin.
Telkens als Breznjev wint, worden de touwtjes aangetrokken. Zijn uitbarstingen
tegen de autoriteiten zijn berekening: Amalrik hoopt zo een lichtere straf te krijgen.
Naarmate hij ze meer beledigt, zo redeneert hij, zullen ze eerder geneigd zijn om
hem als een onbelangrijk mannetje aan te klagen en te veroordelen.

Een schop
Met zijn vrouw koopt hij een huisje op het platteland - zijn éénkamerwoning in
Moskou, voor de helft bezet door een vleugel waarop hij noch zijn vrouw konden
spelen was toen al legendarisch - maar als het net zich onmiskenbaar begint te sluiten,
maken ze een reis om nog zoveel mogelijk van hun geliefde Rusland te zien. Amalrik
blijkt dan niet alleen een moedige en intelligente stijfkop, een oorspronkelijk denker,
maar ook een goed waarnemer. De apathie op het Russische platteland heeft hij
samengevat in dit beeld van een bezoek aan een tractorbestuurder in het dorp waar
hun huisje stond: een varkentje dat onder de televisie aan het schijten is, vlak naast
een enorm gat in de vloer dat niet gerepareerd wordt, omdat men over een paar jaar
toch weer verhuist. Even scherp is zijn verslag van het bezoek aan Estland: ‘In het
centrum van Tallin zagen we een kat die rustig op de stoep een vis die in een krant
was verpakt geweest zat op te eten - een tafereel dat in Rusland onmogelijk is. Daar
zou die kat allang een schop van een burger gekregen hebben.’ Dan volgt de
onontkoombare arrestatie. Amalrik is op dat moment net bezig Secret Diplomatic
History of the 18th Century van Karl Marx te lezen, een weinig pro-Russisch pamflet,
zoals de lezers van het kerstnummer van VN 1982 weten. De aanklager, Sidorov,
houdt hem dan ook voor: ‘Marx schreef heel onvoorzichtig óók dat soort stukken
die onder artikel 70 vallen (anti-sovjetpropaganda).’ Meer in het algemeen legde hij
uit: ‘Vanwege de kapitalistische omsingeling moeten mensen achter de tralies worden
gezet, Andrei Alekseyevich.’
Bij het proces weigert Amalrik zich te verdedigen, omdat hij de staat het recht
ontzegt om mensen te vervolgen vanwege hun opvattingen, of deze nu waar zijn of
onwaar. Spoedig marcheert hij bij het luchten op de maten van de speciaal voor de
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MVD (binnenlandse veiligheidsdienst) gecomponeerde mars van Sjostakovich - een
andere tragedie. Hij wordt veroordeeld tot drie jaar streng werkkamp. Het is
kenmerkend voor Amalrik dat hij vervolgens nog eens haarfijn uiteenzet waarom
ook binnen de termen van de sovjetwet de bewijsvoering van zijn proces in het geheel
niet sluit.
Zijn eerste dagen in het kamp vielen samen met het proces tegen Angela Davis in
de Verenigde Staten. Dit werd in de Sovjetunie uitgebreid belicht, als een soort
kapitalistische tegenhanger van de eigen vervolging van dissidenten. In het kamp
viel dat anders. Criminelen zowel als politiek veroordeelden daar waren woedend
dat een mogelijke medeplichtige in een moordzaak als heldin gevierd werd. Haar
vrijspraak was heel pijnlijk voor de sovjetautoriteiten. Toen Amalrik zijn
kampcommandant vroeg waarom Angela Davis onder de ‘onmenselijke condities’
van haar gevangenschap een complete televisieploeg mocht ontvangen, terwijl hij
onder het ‘menselijke regime’ van de Sovjetunie niet eens bezoek van zijn eigen
vrouw mocht hebben, antwoordde de kampcommandant: ‘Omdat zij kapitalisme
hebben, en wij socialisme.’ Misschien is daarmee inderdaad wel alles gezegd.
De drie jaar streng werkkamp moet Amalrik doorbrengen in Kolyma, in het uiterste
Noord-Oosten van Siberië. Hier lagen in Stalins tijd de echte uitroeiingskampen,
onvergetelijk beschreven door Varlam Sjalamov. In de jaren zeventig was het
kampregime niet meer op de snelle dood van de gevangenen ingericht. Niettemin is
het verhaal dat Amalrik vertelt van deze kampjaren een verhaal van onmenselijkheid
en troosteloosheid. Maar het regime slaagt er niet in hem te breken - al sterft hij bijna
aan meningitis. Als het moet, slaat hij zijn cipiers met citaten van Stalin om de oren,
en als hij te horen krijgt dat hij niet hard genoeg werkt, houdt hij de kampleiding het
woord van Marx voor dat slavenarbeid nu eenmaal niet produktief is.

Job de Uyl

Dan komt de klap. Aan het eind van zijn drie jaar gevangenschap wordt Amalrik
opnieuw in staat van beschuldiging gesteld: wegens het belasteren van het
sovjet-systeem in de gevangenis. Hij zou hebben betoogd dat er in de Sovjet-unie
geen vrije meningsuiting bestaat, maar wel armoede en dictatuur. Hier geeft Amalrik
verslag van zijn wanhoop, en van een verandering, naar hij zelf meent, van tactiek:
hij zal niet meer principieel de legitimiteit van zijn vervolgers afwijzen, maar als een
judoka met ze meebuigen. Het helpt niets: hij wordt weer tot drie jaar veroordeeld.
Uit zijn verhaal komt naar voren hoezeer hij zich vernederd voelt door zijn vergeefse
concessies. Hij gaat in hongerstaking. Een compromis wordt overeengekomen: zijn
hongerstaking - die blijkbaar toch als pijnlijk door de autoriteiten wordt ervaren zal hij opgeven, en enkele passages uit Haalt de Sovjetunie 1984 als feitelijk niet
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juist herroepen, waarna zijn straf zal worden beëindigd. De KGB houdt zich niet aan
de af-
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spraak: als Amalrik zijn hongerstaking van 117 dagen - waarvan hij er 70 gedwongen
werd gevoed - eindigt, wordt zijn straf omgezet in verbanning naar Magadan, de
hoofdstad van Kolyma. Zijn tanden beginnen uit te vallen - het gebruikelijke gevolg
van het klimaat in Kolyma, en zijn nu overgekomen vrouw dreigt kaal te worden.
In 1975 heeft hij zijn tijd uitgediend. Als hij en zijn vrouw terugkeren naar hun
huis op het platteland, blijken daarvan alleen nog de muren overeind te staan. De
rest is zorgvuldig in puin geslagen.
Als vrij man beseft Amalrik dat alleen uitwijzing hem zal kunnen redden. Na de
afsluiting van de akkoorden van Helsinki begint de vervolging van de dissidenten
pas goed. Amalrik wijdt bittere passages aan de ‘ontspannings’politiek van Brandt,
Kissinger en Nixon. Van deze idealistische, respectievelijk cynische staatslieden
hadden hij en zijn medestanders verwacht dat ze de leiders van de Sovjetunie op z'n
minst tot duidelijke tegenprestaties zouden hebben gebracht. Tenslotte is
‘democratisering van de Sovjetunie de enige werkelijke garantie voor de veiligheid
van het Westen.’ Maar steeds weer blijkt dat de westerse politici geen lor geven om
de mensenrechten van de Russen, over wie Amalrik schrijft: ‘Ik beschouw ze niet
als een hopeloos volk voor wie slavernij de natuurlijke wijze van bestaan is.’ Steeds
weer, zo noteert Amalrik, nemen de sovjetautoriteiten een afwachtende houding aan
- hier als ‘liberalisering’ gekenschetst - zolang het nog niet duidelijk is of het Westen
afspraken als over bij voorbeeld de ‘derde mand’ (mensenrechten) in de Akkoorden
van Helsinki serieus zal nemen. Blijkt, dat het niets doet als het Kremlin ze niet
eerbiedigt, dan wordt de onderdrukking pas goed verhevigd. Almarik kan de
Sovjetunie alleen maar uit als hij van buiten wordt uitgenodigd. Hij schrijft brieven
aan president Ford (die niet antwoordt) en ‘Job den Uyl’. (Zijn vriendschap met de
toenmalige correspondent van Het Parool in Moskou, Karel van het Reve, resulteert
onder meer in post uit Nederland waarin hij tegen de laatste gewaarschuwd wordt:
deze heeft immers een broer die ‘Lang leve het kapitalisme’ heeft geschreven. Men
kan zich Amalriks verbijstering indenken.)
Nu volgt een fraaie anekdote, aan de zeggingskracht waarvan niets wordt afgedaan
door het feit dat Amalrik het verhaal uit de tweede hand opschrijft. Bij de conferentie
in Helsinki vraagt Den Uyl Breznjev om een gesprek van tien minuten, over de
mogelijkheid Amalrik naar Nederland te laten komen. Breznjev zegt dat dat geen
zin heeft, dat hij oud is, en moe. Uiteindelijk belooft hij Den Uyl in de pauze van de
zitting van de volgende dag te ontmoeten. De volgende dag blijkt dat in een pauze
op de agenda niet is voorzien. Den Uyl verzoekt de voorzitter een pauze in te lassen.
Breznjev zegt: nergens voor nodig, we hebben gisteren al gepraat. Den Uyl laat zich
zo niet afschepen en begint over Amalrik te praten. Breznjev trekt grimassen. Op
dat moment komt Gromyko tussenbeide. Op vriendelijke wijze vertelt hij Den Uyl
dat hij op de hoogte is van deze zaak, weet dat Nederland er belang aan hecht, en
dat hij persoonlijk op de afwikkeling zal toezien. Een razende Breznjev riep Gromyko
toen weg.
Na een eindeloze reeks nieuwe moeilijkheden kunnen Amalrik en zijn vrouw eind
1976 in het vliegtuig naar Amsterdam stappen. Niet van harte. In het toestel begint
hij zwijgend te huilen. ‘Kan het werkelijk zo zijn dat we nooit meer terugkeren?’
De eerste groep Russische staatsburgers die op de naleving van de akkoorden van
Helsinki wilde letten, was, toen Amalrik dit voor liefhebbers van vrede en veiligheid
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zo onmisbare boek schreef, al achter de tralies verdwenen. Maar het bitterste aan dit
boek is dat de auteur ervan al tweeëneenhalfjaar geleden gestorven is, bij een
auto-ongeluk in de buurt van Madrid, op weg om op een conferentie te getuigen over
de naleving van de akkoorden van Helsinki, hoeksteen van de ontspanningspolitiek
van de laren zeventig.
■
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Een levenwekkende oorlog
De dagboeken en de poëzie van Siegfried Sassoon
Diaries 1915-1918 door Siegfried Sassoon Uitgever: Faber & Faber 288
p., f55,15
The War Poems door Siegfried Sassoon Uitgever: Faber & Faber 160 p.,
f16,60 Importeur: Nilsson & Lamm
Ed Jongma
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog behoorde Siegfried Sassoon tot die
klasse in Engeland die het zich kon veroorloven de ‘spanning’ van het bestaan te
zoeken in vossejacht, cricket en golf. De gedichten die hij schreef in die tijd vormden
een begeleidend tijdverdrijf en werden in eigen beheer uitgegeven. De ‘Literatuur’
zat er in ieder geval niet op te wachten, en Sassoon besefte dit. Het leven dat hij
leidde, een leven zonder werkelijk elan, moet hem in een psychische impasse gebracht
hebben waaruit de oorlog hem, hoe dan ook, zou kunnen bevrijden.
Als hij als infanterie-officier aan het front in Frankrijk vecht, noteert hij al vrij snel
in zijn dagboek: ‘Alles gaat hier aan mij voorbij als in een wakende droom. Mijn
innerlijk leven is heel wat werkelijker dan de afzichtelijke realiteit van dit
oorlogsgebied. Ik had nooit gedacht zo'n vrede te vinden. Als het niet om mijn Moeder
en vrienden was, dan zou ik bidden om een snelle dood. Ik wil de afschuwelijkheden
even echt proeven, en dan - vrede. Ik wil niet terug naar dat zinloze leven dat altijd
als een gevangenis was. Ik wil vrijheid, geen geborgenheid. Ik heb schoonheid gezien
in mijn leven, in mens en ding; maar ik kan nooit een groot dichter zijn, of een groot
minnaar.’ De afschuwelijkheden waar hij vervolgens echt van gaat proeven - hij ziet
links en rechts om zich heen zijn manschappen en bevriende officieren sneuvelen,
maar ontvangt zelf het militaire kruis voor moedig en zelfopofferend gedrag logenstraffen dan zijn woorden over het ‘grote dichterschap’. In de loopgraven
ontstaat het authentieke geluid, dat tot dan toe aan zijn gedichten had ontbroken. Hij
confronteert de werkelijkheid van de oorlog zoals hij die ervaart, met de schone
leuzen en propaganda van het thuisfront, die erop gericht zijn het moreel hoog te
houden. En hoe goed men daar in Engeland ook nu nog in is, heeft men vorig jaar
tijdens de Falklandoorlog weer kunnen beluisteren uit de woorden van Margaret
Thatcher.
Een heel kenmerkend gedicht van Sassoon uit die tijd is, bij voorbeeld, ‘They’:
‘The Bishop tells us: “When the boys come back/ They will not be the same; for
they'll have fought/ In a just cause: They lead the last attack/ On Anti-Christ; their
comrades' blood has bought/ New right to breed an honourable race,/ They have
challenged Death and dared him face to face.“ (...) “We're none of us the same!”
the boys reply./ “For George lost both his legs; and Bill's stone blind;/ Poor Jim's
shot through the lungs and like to die;/ And Bert's gone syphilitic: you'll not find/ A
chap who's served that hasn't found some change.”/ And the Bishop said: “The ways
of God are strange!”’
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Toffe wond
Hij voelt dat hij de juiste toon gevonden heeft, en begint zelfs te hopen dat hij als
een ‘decent poet’ de oorlog zal overleven. Dat het welsprekende parlando van zijn
gedichten hard aankwam in Engeland laat zich raden, maar het maakte hem wel
populair in pacifistische kringen. Tijdens een ziekteverlof maakt hij kennis met Lady
Ottoline Morrell, de legendarische gastvrouwe van ‘Bloomsbury’, en logeert op haar
buiten Garsington Manor bij Oxford, waar hij ook later nog vaak zal verblijven. Zij
is een overtuigd pacifiste en tracht zijn gevoelens van afkeer voor het oorlogsbedrijf
naar haar ideologie om te buigen. Sassoon is hier niet ongevoelig voor, maar
voortdurend geeft hij in zijn dagboeknotities blijk van een sterke ambivalentie. Afkeer,
zeker, maar de kameraadschap van de soldaten en het intensief vertoeven in een
mannenwereld - vrouwen stonden buiten zijn filosofie, zoals hij het uitdrukt - maken
toch dat het front een greep op hem heeft waaraan hij zich maar moeilijk kan
onttrekken.

Siegfried Sassoon

Zijn tweede verblijf in Frankrijk is trouwens van korte duur. Na twee maanden al,
in april 1917, krijgt hij een schot door een schouder, een ‘toffe’ wond, want
ongevaarlijk, maar toch ben je weer een tijd uit de actieve dienst, en hij is wederom
terug in Engeland. Hij keert zich nu openlijk tegen een oorlog die naar zijn inzichten
zinloos gerekt wordt door de politici en schrijft een open brief aan zijn commandant,
een brief die voorgelezen zal worden in het Lagerhuis en gepubliceerd in The Times.
Men is er niet erg gelukkig mee - ook een aantal vrienden vindt dat hij verkeerd
handelt -, maar een gedecoreerde oorlogsheld breng je niet zo gemakkelijk voor de
krijgsraad, en dus wordt Sassoon verwezen naar een hospitaal in Schotland waar hij
kan herstellen van zijn mentale inzinking. ‘Shellshock’, luidt de diagnose. Om te
tonen dat hij niet uit lafheid handelde, staat hij erop weer uitgezonden te worden.
Dit keer wordt het Egypte en Palestina, met nog een kort verblijf aan het front in
Frankrijk, waar hij per abuis door een van zijn eigen manschappen een schot door
het hoofd krijgt. Ook weer ongevaarlijk, maar voor hem betekent het wel het
definitieve einde van de oorlog.
Door zijn oorlogsgedichten heeft Sassoon een zekere vermaardheid gekregen
binnen de literaire wereld. Hij maakt kennis met de mensen van de Bloomsbury-groep,
maar, wat voor hem veel belangrijker is, hij ontvangt ook een uitnodiging om te
komen logeren bij Thomas Hardy, op dat moment zo'n beetje de aartsvader van de
Engelse letteren. Hoezeer hij Hardy bewondert, blijkt al uit zijn oorlogsdagboek,
waarin men kan lezen hoe hij zich in de loopgraven, tussen de gevechtshandelingen
door, vol overgave stort op de grote romans als Tess of the d'Urbervilles en The
return of the native. Kortom, de literaire draai die zijn leven door de oorlog gekregen
heeft, blijft ook daarna bestaan. Zijn houding in de oorlog brengt hem bovendien tot
een ook door hem zelf niet helemaal serieus genomen flirt met de linkse politiek,
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maar het levert hem wel het literaire redacteurschap op van het socialistische dagblad
de Daily Herald, en daarmee een blijvende binding met de literatuur.
In latere jaren houdt Sassoon zich vooral bezig met het te boek stellen van zijn
herinneringen. In fictieve zin gebeurt dit in de drie delen memoires van George
Sherston, maar parallel hieraan loopt een echte autobiografie, met als bekendste deel
Siegfried's journey, waarin de oorlogsjaren en de periode onmiddellijk daarna ter
sprake komen. Opvallend hierbij is, dat hij in het laatste boek voor de oorlogstaferelen
verwijst naar George Sherston, wat al aangeeft dat de scheiding tussen fictie en
werkelijkheid heel subtiel is.

Blijven kijken
Sassoon schrijft zijn boeken volgens de beproefde Engelse biografische traditie:
onderhoudend, nuchter, en voortdurend relativerend via de stijlfiguur van het
‘understatement’. Voor hem persoonlijk is dit laatste ook een adequaat middel om
de spanning weer te geven tussen zijn erkenning door anderen en de gevoelens van
onzekerheid die hij zelf koestert ten aanzien van zijn literaire kwaliteiten. Heel
interessant zijn daarom de oorlogsdagboeken, die nu pas voor het eerst zijn uitgegeven.
Hier ontbreekt per definitie de afstandelijkheid, en men heeft alle gelegenheid om
deze notities ‘sans lendemain’, want elk moment kon het dodelijke schot gelost
worden, op hun kale waarde te taxeren. Rupert Hart-Davis, die de tekst bezorgde,
verklaart in een voorwoord dat hij, behoudens wat weglatingen van herhalingen,
geen arrangementen heeft aangebracht, en men kan dus met enig vertrouwen
aannemen dat de voorliggende aantekeningen zo door Sassoon zijn neergeschre-
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Sassoon
Vervolg van pagina 27
ven. Welnu, de authenticiteit waarvan ik al repte bij de gedichten, vindt men hier
volledig terug, en dat onder omstandigheden waar iedere niet-schrijver onmiddellijk
door de mand zou vallen. Sassoon blijft observeren, blijft denken, en beschrijft
tegelijkertijd de onmiddellijk gegeven situatie vanuit een gemoedstoestand die
voortdurend wankelt tussen hoop en vrees. Wat mij bovendien erg voor hem inneemt
is dat hij, als man van het Engelse landleven, ook hier een open oog blijft houden
voor de natuur om hem heen. Hij noemt vaak de vogels die hij ziet, en noteert hoe
zij reageren op het gebulder van de artillerie. In Palestina legt hij zelfs een lange lijst
aan van de vele soorten die hij ontwaart en daaruit blijkt een niet geringe
ornithologische kennis en belangstelling.
De historische waarde van de dagboeken valt moeilijk te onderschatten, maar
belangrijker zijn ze toch nog om het beeld dat ze geven van de persoonlijke
ontwikkeling van Sassoon. In 1916 schrijft hij: ‘Ik zei altijd dat ik niemand zou
kunnen doden in deze oorlog; maar sinds ze Tommy hebben doodgeschoten zou ik
met plezier op klaarlichte dag een bajonet in een Duitser willen steken. Iemand
vertelde mij een jaar geleden dat liefde, verdriet en haat dingen waren die ik nooit
gekend had (dingen die iedere dichter behoort te kennen!). Nu heb ik liefde gekend
voor Bobbie en Tommy, en verdriet om Hamo en Tommy, en de haat is ook gekomen,
en de begeerte om te doden.’
Het is duidelijk: de ervaringen van de oorlog, neergelegd in verzen en
dagboeknotities, vormen voor Sassoon de essentie van zijn bestaan, waar al het latere
werk, hoe verdienstelijk ook op zich, naar terug verwijst. Men kan zich afvragen of
hij, zonder deze gehate en verafschuwde oorlog ooit de plaats in de Engelse letteren
zou hebben gekregen die hij nu heeft, maar zo paradoxaal zit het leven soms in elkaar.
■

Book of Death
Vervolg van pagina 22
opmaken maar de verzen blijven wanhopig in het dode niets hangen. Enright leidt
de lezer naar veel. Niet alleen naar bellettrie maar ook naar veel bric-à-brac, die hij
overal vandaan heeft gehaald. Bij voorbeeld een ingezonden brief aan The Times
waarin een drieëndertigjarige vertelt dat hij vroeger zelfmoordpogingen deed maar
recent (1980) dolgelukkig is met vrouw, het geloof, een boekhoudcursus, een baan
en activiteit in de mensenrechtenbeweging.
De ingehouden Engelse doodstoon is te lezen in Yeats' prachtige ‘An Irish Airman
foresees his Death’: ‘A waste of breath the years behind / In balance with this life,
this death’ of Sylvia Plaths monumentale ‘Berck-Plage’ waaruit Enright achttien
regels citeert; het hele gedicht uit haar bundel Ariel is zevenmaal zo lang. Enrights
keuze ten aanzien van Plath is opvallend. Hij kiest van haar één fragment en ‘vergeet’
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prachtige angstaanjagende gedichten van Plath als ‘Death & Co.’, ‘Stopped Death’,
‘Last Words’.
Het is de vrijheid van Enright te kiezen wat hij wil, doch een bloemlezing zonder
Brooke en de grootste doodslyrica van de moderne Engelstalige letteren die het met
achttien regels moet doen, dat is een wonderlijk boekwerk! Een mij onbekende, en
naar mijn smaak onbeduidende dichter als Peter Porter (geboren 1929) krijgt tweemaal
meer ruimte.
Niettemin heb ik in zijn eigenzinnige keuze dagenlang doorgebladerd en ervan
genoten. Tijdens het genieten (!) van zoveel moois en zoveel geks kreeg ik de neiging
een eigen bloemlezing samen te stellen, dus het is een inspirerend boek. Hoe anders
zou mijn bloemlezing van Engelands lijden en sterven er uit zien! Laat staan een
Franse of Duitse doodsbloemlezing. De zeis van Enright heeft even mooie als
zonderlinge bewegingen gemaakt op het literaire kerkhof.
■

Stravinsky
Vervolg van pagina 23
potentiële geïnteresseerden geschreven. Te specialistisch, terwijl we nu toch ook
weten dat we via vaktaal niet dichter bij hem komen. Maar er zijn vaak ook stukken
die ik met plezier gelezen heb, voornamelijk wanneer ze schaamteloos van
bewondering blijk geven, even de toon vergeten van incrowdgrapjes. Dat geldt niet
alleen voor de stukken over Stravinsky zelf, maar ook over componisten waar hij
iets mee te maken had. Het is voor het eerst sinds jaren dat ik weer eens iets
waarderends las over Ravel en Skrjabin (althans door onsentimentele,
niet-theosofische schrijvers). De fragmenten zijn zeer ongelijk van waarde en het
lijkt me niet veroorzaakt doordat er twee schrijvers aan werkten. Van beiden las ik
eerder scherpzinnige goede stukken. Misschien komt het doordat - ook al is in principe
de raaklijntechniek van fragmenten wel goed - lang niet alle fragmenten in dit boek
iets raken.
■
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Camperts ernst
Een hechte en veelzijdige vernieuwing in Scènes in Hotel Morandi
Scènes in Hotel Morandi door Remco Campert Uitgever: De Bezige Bij,
37 p., f17,50
Rob Schouten
Remco Campert heeft zijn grootste succes ongetwijfeld geboekt als schrijver van
leuke, ontspannende verhalen voor intellectuelen op vakantie, over mensen die het
ook allemaal niet zo weten en maar wat aanklooien (recentelijk nog in De Harm en
Miepje Kurk Story). Toch vermoed ik dat hij eerder als dichter dan als prozaschrijver
de geschiedenis in zal gaan. Per slot van rekening heeft hij de poëzie van Vijftig (om
die oude maar nog steeds niet verzopen koe maar eens van stal te halen) in voor
iedereen verstaanbaar Nederlands vertaald. Wel hier en daar de barokke beeldspraak
meegenomen maar nooit de autonomie van het gedicht. Altijd sloeg hij het leven wel
met een ironische of melancholieke glimlach gade.
Een voorbeeld van die versmelting tussen hevige plastiek en verstaanbaarheid is bij
voorbeeld het gedicht ‘Huis’ uit de bundel Bij hoog en bij laag uit 1959:
De deuren gaan dicht.
Een windvlaag van onheil
steekt op rond het huis.
De zon sterft en rot weg.
De geweldige vogel van de storm
slaat zijn zwarte vleugels uit.
Ons onherroepelijk lichaam
van liefde voor de geur
van elkaars woorden en daden
blijft onaantastbaar.

Met zulke poëzie heeft hij ongetwijfeld duizenden pubers aan het werk gezet en zijn
stem is nog hoorbaar in schoolkranten en Candlelight. Intussen schreef hij ook nog
wel betere poëzie dan dit in onze ogen waardeloze levenslied. Zijn sterkste werk is
tegelijkertijd het minst Vijftigerachtige, dat waarin hij op losse praattoon een
aangename afstand tot het leven bewaart in onverzwaarde taal met woorden als
‘trouwens’, ‘laatst nog’ en ‘een of ander’. Ook durfde hij wel eens een vers ‘lullig
gedicht’ te noemen. Wie de verzameling Alle bundels gedichten uit 1976 leest, krijgt
bij elkaar de indruk van ‘eeuwige jeugd’. Campert grossierde in een type vlotheid
dat mij op den duur wat belegen begon voor te komen.
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Remco Campert, foto Jan van der Weerd

De laatste jaren hebben we van Camperts poëzie op papier weinig meer vernomen.
Je kreeg de indruk dat hij even een pauze inlaste. Die indruk wordt nu bevestigd door
de bundel Scènes in Hotel Morandi, waarom een wikkeltje ‘Nieuwe gedichten’ zit.
Dus mogen we iets nieuws verwachten. En Campert komt inderdaad met iets nieuws.
Iets dat soberder is geworden, minder met ironie en understatement gekruid, en dat
hier en daar naar het abstracte zweemt. Het eerste gedicht uit de bundel is op slag
een van zijn allerbeste:
Pluksgewijs
Het gras komt pluksgewijs op
daar waar vorig jaar vuur grond kaal maakte
in onwennige samenwerking
stuwen lichaam en het brein daarin vervat
op papier een spriet van een woord
snikkend om lucht
voort
meteen al doend
alsof het er altijd al was

Vertoeven
Het is een ongewoon serieus, absoluut onanekdotisch gedicht over Camperts nieuwe
poëzie. Je zou het een Phoenix-vers kunnen noemen. Uit de verschroeide poëziegrond
steken hier en daar weer plukjes en sprietjes woorden op, die zich koste wat het kost
willen handhaven. Het gedicht is dan automatisch ook een verslag van zich zelf
zonder dat het irritant poëticaal wordt: het sprietje is immers poëzie geworden,
blijkens het bestaan van dit gedicht. In de laatste regels beziet Campert zijn produkt
nog wel met enig wantrouwen, is het allemaal geen much ado about nothing?
Juist om die laatste regels vind ik ‘Pluksgewijs’ een sympathieke verbeelding van
zelftwijfel. Het is wel een ironisch gedicht maar die ironie zit diep onder de grond
en dat is precies het nieuwe eraan en daarom staat het zo terecht aan het begin van
deze Scènes uit Hotel Morandi. Het al te jolige van veel vroegere gedichten is in
Camperts nieuweling verdwenen. ‘Het kost me steeds minder moeite / om te zeggen
wat ik meen’ vat de dichter oprecht zijn nieuwe oprechtheid samen. Wijze van spreken
en wát hij wil zeggen zijn hier perfect op elkaar afgestemd.
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Hotel Morandi, ik lees het maar als ware het Latijn en in de geest van ‘ars
scribendi’: het hotel van het vertoeven, met een (laatklassieke, nou ja) bijsmaak van
het hotel waarin je móét vertoeven. Dat hotel is dus het leven en over het leven gaat
deze bundel.
In een van de gedichten uit de mooie cyclus ‘Brief die is blijven liggen’ blikt
Campert vertederd terug op een ‘onbrandbaar moment’. Voor de lezer is dat moment
wellicht niet zo beladen met sentiment als voor de beschrijver ervan, een meisje dat
met ‘angstige opmaak / grootogig de trap op kwam van het theater’. Hij eindigt dan
met ‘mooie generatie / vol van in de tijd verzonken gelijk’. Dit is natuurlijk in eerste
instantie een melancholieke opmerking over de dagen van weleer. Maar, en dat valt
me in Camperts poëzie eigenlijk voor het eerst op, zijn woorden gaan twee kanten
uit: het ‘verzonken gelijk’ kan een gelijk zijn dat nog altijd geldt maar

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

30
nu verzonken is, het kan ook het gelijk van toen zijn dat niet meer op te halen valt.
Of de dichter het ook zo bedoelt, weet ik niet, en het kan me ook niet schelen: het
gaat om het effect. Een schijnbaar achteloos woord krijgt een flinke lading van ‘iedere
tijd heeft zijn gelijk’, tot zelfs ‘iedere tijd lijkt op zich zelf’. Dat houdt een duchtige
relativering in van alles wat definitief lijkt te worden, die je op zijn krachtigst
terugleest in de slotregel van de bundel: ‘de tijd duurt één mens lang’. Wat Campert
eertijds met veel understatement wenste uit te drukken verleent hij nu waardigheid
door er in volle ernst over te praten.
Het onherroepelijk voortgaan van de tijd en de daaruit voortvloeiende ijdelheid
aller dingen is een uitgesproken thema in Hotel Morandi. Een, alweer, slotregel met
die Vanitas-strekking luidt: ‘wind die wegwaait / vlam die verbrandt’. Dat kun je
best een banaal besluit vinden, maar toch wordt er mijns inziens subtiel gebruik
gemaakt van de zowel transitieve als intransitieve betekenis van wegwaaien en
verbranden. In het ene geval waait de wind en verbrandt de vlam de tijd weg, in het
andere geval waait de wind en verbrandt de vlam zelf weg. Beide betekenissen spelen
mee. Alles is ijdelheid, ook de ijdelheid zelf. Zo kom je (min maal min is plus) ten
slotte toch weer uit op enige zin van het leven, die in een andere regel wordt
aangestipt: ‘ik ga nog even mee / ondanks dat rare waaien om mij heen’.
Genoeg afwisseling overigens in het leven van Hotel Morandi. Zo staat er een
gedicht in dat qua observatie en concentratie aan het werk van Faverey doet denken:
‘Vazen verschuivend / van nauwelijks blauw / tot schier wit // schimmen van mijn
blik /op jouw gezicht // ochtendlicht / gepraat op straat // wereld die overgaat’ maar
even verder kom je weer een unverfroren Vijftigersrelict tegen. Campert trapt dan
tegen kunsthistorici aan en noemt ze ‘angsthazen gestrikt / in een opvatting met
pensioen’. Hij moet kennelijk niets hebben van alles wat naar starheid riekt; alles
verschuift immers, lichtval evengoed als kunstopvattingen. De verschillende
toonzettingen van zijn nieuwe gedichten hebben ook dat flexibele: ‘Verbrijzel stijl /
heb de gruzelementen lief.’
Hoewel de bundel dus doordrenkt is van hetzelfde levensgevoel, staat ieder gedicht
op zich zelf. Een van de geestigste, en het meest in de lijn van de oude Campert is
het eerste gedicht uit ‘Brief die is blijven liggen’:
‘Je komt dus niet, er is iets
waardoor je niet komen kunt
ik neem aan er is een diertje dood
het behoeft begraving
of de hak van je pump
zit vast in de plank
het struikgewas is te hoog gegroeid
het vuilnis opgestapeld
hoe ook de knappe telegrambesteller
boerenzoon met werk bij het rijk
zwoegt en ploetert
hij komt er niet doorheen

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

met zijn ijlboodschap:
dring aan op aanwezigheid
ben je het dak op gevlucht?
lees je een boek in een kast?’

De laaste drie gedichten gaan over de Tweede Wereldoorlog. ‘Kind van Goebbels’
is een verbeelding van het naïeve verlangen naar krijg en geweld, dat ieder kind
bezielt. Het laaste gedicht ‘Januari 1943’ levert daarop commentaar. Het gaat over
Camperts verwerking van de dood van zijn vader, Jan Campert. Zorgvuldig wankelt
het boven de afgrond van kitsch en sentimentaliteit. Welke dichter durft zo'n smartlap
aan: ‘De Duitser had per kaart gemeld / mijn vader hij was dood // in Neuengamme,
bitter oord / daar hadden ze hem vermoord’. Opnieuw een bewijs van Camperts
uitgebalanceerde, nogal van durf getuigende taalgebruik, omdat hier nog de reactie
van het kind wordt vormgegeven dat niet in staat is het slechte nieuws in andere dan
Lou Bandy-achtige proporties te zien, ‘eerst later voelde ik de pijn / die niet meer
overging’. Ook dat is op zich zelf een triviale regel, maar eerlijk en kwetsbaar, wat
soms geoorloofd is.
Scènes uit Hotel Morandi is een hoogtepunt in Camperts werk om de verschillende
en afwisselende ensceneringen van steeds hetzelfde leven waarin wij noodgedwongen
verblijven. Het is het hechtste en tegelijkertijd het veelzijdigste werk dat Campert
schreef. Hoeden af, een oudere schrijver heeft zich vernieuwd!
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

31

Het meest nobele, het meest smerige
Norman Mailers epos over de macht in het oude Egypte
Ancient Evenings door Norman Mailer Uitgever: Macmillan, 709 p., f38,65
Importeur: Van Ditmar
Aad Nuis
Het boze gerucht is dit boek vooruitgesneld. In de Amerikaanse kritieken is weinig
heel gelaten van de nieuwe, lijvige roman over het oude Egypte waar Norman Mailer
tien jaar aan heeft gewerkt. Een lange, saaie, pompeuze mislukking is Ancient
Evenings genoemd. Bovendien heeft Mailer, zo werd gemeld, tot in het belachelijke
toegegeven aan zijn preoccupatie met seks via de achteringang. Humbuggery en
bumbuggery, luidt de onvertaalbare samenvatting van de bezwaren door een van de
critici.
Vriendelijker tegengeluiden ontbreken weliswaar niet, maar ze klinken aarzelend of
ironisch. Zo meent Anthony Burgess (in de Observer van 5 juni) dat het boek in
Amerika verkeerd begrepen is, net als indertijd Gravity's Rainbow van Thomas
Pynchon. Misschien blijkt Ancient Evenings over een paar jaar ook wel een groot
werk te zijn, schrijft hij. Misschien zou hij ook wel bereid zijn het boek de beste
reconstructie van een antieke wereld te noemen sinds Salammbô van Flaubert - als
hij het zou kunnen opbrengen het voor een tweede of derde keer te lezen. Veel slagen
om de arm dus bij de vergelijking met die twee heilige monsters van de moderne
literatuur; zeker weet Burgess alleen dat het boek bij vlagen onleesbaar is, en dat
het, of het nu al of niet een nieuwe visie op de antieke en moderne wereld biedt, in
elk geval zorgt voor ‘een nieuw inzicht in de anus’. Ook Burgess, zelf niet
kinderachtig, trekt zijn wenkbrauwen op over Mailers obsessie met de zonde van
Sodom en de daarmee samenhangende geboeidheid door uitwerpselen. Hij besluit
met een anekdote over de enige keer dat hij zijn collega heeft ontmoet. Mailer kwam
op hem toe en sprak: ‘Burgess, jouw laatste boek was shit.’ ‘Ik begrijp nu pas,’
schrijft Burgess, ‘dat hij me toen een compliment maakte.’

Norman Mailer, tekening van David Levine

Zo'n kritiek is waarschijnlijk dodelijker dan gewoon afkraken. Alles wijst erop
dat men deze blijkbaar onverteerbare pil van zevenhonderd dichtbedrukte bladzijden
maar beter ongelezen kan laten. Of zou het, als men er na de kritiek niet meer zo
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veel van verwacht, toch meevallen? Wie tot dusver het werk van Mailer heeft gevolgd,
vaak geërgerd, soms verveeld, maar telkens weer geboeid, doet er goed aan zich ook
deze keer de kans op een eigen oordeel niet te laten afpakken. De voorkeur voor
bepaalde seksuele variaties met daaraan verbonden metafysische consequenties is
zo'n Mailer-lezer al bekend; in de Nederlandse literatuur zijn we trouwens, dank zij
vooral Reve en zijn goddelijke Ezel, niet zo schrikkerig meer op dat gebied. En is
het aantrekkelijke van Mailer niet juist dat hij steeds weer het onmogelijke probeert,
en dus vaak mislukkingen aflevert die niettemin interessanter zijn dan de gladde
successen van een menigte minder ambitieuze schrijvers?

Raamvertelling
Ancient Evenings toch maar ter hand genomen dus. Het boek heeft de vorm van een
dubbele raamvertelling. Het buitenste raam, waarmee de roman begint en eindigt,
speelt zich af in het dodenrijk. Een Egyptische jongeman, of liever diens schim of
Ka, is blijkbaar zojuist gestorven en probeert zich in zijn nieuwe omstandigheden te
oriënteren. Na een dooltocht door de dodenstad van Memphis krijgt hij hulp van de
schim van een bazige oude man, zijn overgrootvader, die zich opwerpt als gids. De
oude vertelt smerige verhalen over de ruzies en liefdes van de voornaamste Egyptische
goden, neemt de jongen mee de Grote Piramide in en doet daar zijn wil met hem.
Terwijl hij daarmee doende is, krijgt de jongeman een herinneringsbeeld aan een
bepaalde dag uit zijn leven, toen hij zes jaar oud was. Wat er op die dag en vooral
in de aansluitende nacht gebeurt is de tweede raamvertelling, die eveneens bijna het
hele boek omspant en die, anders dan de eerste, ook tussentijds steeds weer opduikt.
Het is de Dag van het Varken, een dag waarop men zelfs de farao de onaangename
waarheid hoort te zeggen. Het jaar is 1124 voor Chr., als ik het tenminste goed heb
uitgerekend want zo staat het natuurlijk niet in de roman. Wel staat er dat we in het
zevende regeringsjaar verkeren van Ramses de Negende, een zwakke vorst aan het
uiteinde van het Nieuwe Rijk, de laatste bloeiperiode van het oude Egypte. De jongen
gaat met zijn ouders en de overgrootvader, die dan ook nog in het land der levenden
is, bij de farao op bezoek voor een intiem nachtelijk feestje. Zijn moeder, de prinses
Hathfertiti, is er daarbij op uit de gemalin te worden van de ongehuwde farao en ziet
er geen been in daartoe haar echtgenoot, tevens halfbroer, aan de kant te zetten waar
hij zelf bij zit. De oude man naar wie de jongen vernoemd is, Menenhetet, edelman,
rijkaard, generaal b.d. en arts, heeft eveneens ambitieuze plannen: hij wil vizier
worden, en heeft misschien zelfs een oogje op de troon. De farao op zijn beurt zoekt
steun tegen een dreigende paleisrevolutie, en is nieuwsgierig naar de geheime zaken
die de oude Menenhetet hem misschien kan onthullen. Deze vertelt zijn vierdubbele
levensverhaal, dat de hele nacht en het overgrote middendeel van de roman in beslag
neemt.
Menenhetet is een zestiger, maar hij is ook honderdtachtig jaar oud omdat hij drie
keer achter elkaar kans heeft gezien te reïncarneren met behoud van zijn geheugen.
Hij deed dat door telkens op het moment van zijn dood een vrouw te bevruchten die
daarmee zijn moeder werd. Ook binnen het kader van de roman is deze truc uniek:
met de uitvoerig beschreven Egyptische opvattingen omtrent dood en wedergeboorte
heeft hij niets te maken. Menenhetet heeft hem dan ook halverwege zijn eerste leven
opgestoken van een verdwaalde Hebreeër, die hem weer van ene Mozes had, voordat
die met zijn stam uit Egypteland trok: een terVervolg op pagina 33
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Vervolg van pagina 31
loopse, maar niet onbelangrijke interventie van een andere cultuur dus.
Voor Ramses de Negende, die graag een krachtiger en beter vorst zou zijn dan hij
is, en trouwens ook voor de lezer, is het eerste leven van Menenhetet het meest
interessant. Toen was hij namelijk tijdgenoot en dienaar van de meest roemruchte
farao van het Nieuwe Rijk, Ramses de Tweede. Diens meer dan vijfenzestigjarige
regeringsperiode wordt niet gelijkmatig verteld; het blijft in hoofdzaak bij twee
uitvoerige episoden, die beide bij uitstek geschikt lijken om op het spoor te komen
van het geheim van succesvolle heerschappij. De eerste is de campagne tegen de
Hittieten door de jonge koning zelf, die uitloopt op de bekende slag bij Kadesj in
1285. In de tweede worden de gebeurtenissen rond het vijfendertigjarig
regeringsjubileum van de grote farao in 1255 beschreven, met als centraal thema de
strijd tussen de drie officiële koninginnen en honderd bijkoninginnetjes over de
kwestie van de opvolging, die door het buitengewoon talrijke nageslacht van de farao
erg ingewikkeld is.
Menenhetet is uitstekend geschikt als ooggetuige van zowel die oorlog van de
mannen als van die van de vrouwen, zo blijkt uit het verhaal. Tijdens de eerste is hij,
een als gemeen soldaat begonnen volksjongen, opgeklommen tot officier en
persoonlijk wagenmenner des konings. In zijn verhaal - dat alleen ten aanzien van
zijn eigen heldhaftige bijrol afwijkt van de officiële annalen - is hij Ramses' meest
vertrouwde raadgever, die als enige de verrassingsoverval door de vijand voorziet,
vooruitgezonden wordt als verkenner en ten slotte schouder aan schouder met zijn
koning de bloedige slag zelf meemaakt. Na de slag valt hij in ongenade - hij is de
enige die de koning even bang heeft gezien - en wordt letterlijk de woestijn in
gestuurd, ofschoon wel als militair opzichter van goudmijnen. Na vele jaren, als hij
daaraan voldoende heeft overgehouden voor een nieuwe carrière als officier, komt
hij terug in de stad en brengt het zelfs tot opperbevelhebber van het leger. Vervolgens
wordt hij ten gunste van een prins van die functie ontheven en benoemd tot gouverneur
van de koninklijke harem; later tot eerste dienaar van achtereenvolgens de
belangrijkste koninginnen.
In zijn jonge jaren bereikt zijn soldateske kameraadschap met de koning een
hoogtepunt als deze hem in vertrouwen de geheime plaats van zijn toekomstig graf
laat zien. Op die plaats wordt hij echter tevens, te verbouwereerd voor tegenstand,
door zijn vorstelijke vriend verkracht. Weliswaar wordt dat laatste voorgesteld als
iets heel gebruikelijks in die tijd en die kringen, maar toch wordt het leven van
Menenhetet er beslissend door bepaald. ‘Ik was niet meer van me zelf maar van Hem,
en ik hield van Hem, en wist dat ik voor hem zou sterven, maar ik wist ook dat ik
Hem nooit zou vergeven, niets als ik at, niet als ik dronk, niet als ik mij ontlastte.
Als een pijl vloog één gedachte door mijn geest: dat was dat ik me moest wreken.’

Koningsdrama
Deze extreem gemengde gevoelens en de behoefte aan wraak leiden dertig jaar later
tot een verhouding, eerst met een bijvrouw van de farao, later met de echte koningin;
de verwikkelingen waar dat mee gepaard gaat zorgen voor de eerste, gewelddadige
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dood van Menenhetet. We zijn dan op bladzij 650; er zijn nog vijftig bladzijden over
voor het tweede, derde en vierde leven van de held en voor de afwikkeling van de
binnenste en buitenste raamvertelling.
Waar zijn nu de onleesbare stukken? Zitten ze in de breedgeschilderde taferelen
of in de snelvertelde verbindende gedeelten? In geen van beide, als men tenminste
niet gauw verveeld raakt door fraai gedetailleerde beschrijvingen van historische
gebeurtenissen en situaties. De stijl is steeds helder en beeldend, met briljante
uitschieters. Dat de aandacht van de lezer toch hier en daar gaat dwalen, heeft meer
te maken met de compositie van het geheel dan met aanwijsbare zwakke passages.
De spanningsboog die zeker een zo lange roman nodig heeft, komt onvoldoende tot
stand. Het gedeelte over de campagne en de slag bij Kadesj boeit met beproefde
middelen, en bevat een zo sterke climax in de seksuele en kannibalistische
uitspattingen in de nacht na de slag dat de omstandig beschreven intriges en
toverkunsten aan het hof er daarna bleekjes bij afsteken; het afraffelen van de
vervolglevens maakt het er niet beter op.
Ook de beide ramen rond de verhalen over de grote Ramses houden de roman niet
bij elkaar. Het binnenste raam, over de kleine Ramses en het Varkensfeestje, is op
zich zelf heel aardig met zijn langzame onthulling van de motieven der deelnemers,
maar het is te dun uitgesmeerd over de enorme brokken
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verhaal die het moet omvatten. Bovendien wordt het ondermijnd door de suggestie
dat er in die decadente natijd toch niets werkelijk belangrijks meer gebeuren kan.
De buitenste schil, schimmig in meer dan een opzicht, over de twee mannen die na
hun dood in een kille piramide bivakkeren, voegt nog minder aan de samenhang toe.
In het begin zorgt die schil naast wetenswaardigheden over de Egyptische mythologie
en dodendienst voornamelijk voor verwarring en uitstel van het eigenlijke verhaal.
Aan het eind wordt er ineens een blik in de toekomst geworpen, niet die van nu, maar
van duizend jaar na dato, naar de Romeinse tijd dus. Dat is alleen te verklaren als
overblijfsel van een voorstadium van het boek, waarin het volgens interviews de
bedoeling is geweest zo om de duizend jaar een reïncarnatie te laten plaatsvinden.
Nu hangt het er zinloos bij, zoals het hele buitenraam op mij de indruk maakt van
een bouwsteiger die niet is weggehaald.

Dubbelgezicht
Dit zijn bezwaren van oppervlakkige, verhaaltechnische aard. Een ander bezwaar,
ernstiger maar ook meer subjectief en dus aanvechtbaar, betreft de consistentie en
de overtuigingskracht van de visie die aan het boek ten grondslag ligt. Het gaat om
een evocatie van de macht, of liever van de heerschappij, in absolute vorm, met het
dubbelgezicht van brute dominantie en liefde. De nobelste en de meest smerige
elementen liggen vlak naast elkaar, en kunnen in Mailers visie op mensen en
samenlevingen ook niet zonder elkaar bestaan. Dat is de kern van het drama, en het
is het bijzondere van deze schrijver dat hij er telkens weer een bloedernstig
koningsdrama van maakt, zonder de ironiserende en kleinerende knipoogjes van bij
voorbeeld een wandelganger van de macht als Gore Vidal. Maar overtuigt hij ook?
Mij niet helemaal. Het lijkt of de Egyptische oudheid hem een overrijke
voedingsbodem biedt, waarin de dubbel- en diepzinnigheden naar Mailers trant al
te zeer voor het opscheppen liggen. Bovendien is Mailer wezenlijk geboeid geraakt
door die cultuur, en probeert hij die zo gedetailleerd en authentiek mogelijk weer te
geven. Dat alles leidt af van de centrale conceptie, en overwoekert die met fantasieën
die misschien historisch verantwoord zijn en die zeker wortelen in de bijzondere
geestesgesteldheid van de schrijver, maar die ten aanzien van die conceptie
vrijblijvend en irrelevant zijn.
Ondanks zulke bezwaren vind ik het betreurenswaardig dat iemand die met zoveel
inzet iets zo moeilijks onderneemt als Mailer doet en daarin niet helemaal slaagt,
zoveel luider wordt uitgejoeld dan wie zich veilig op de vlakte van zijn beperkingen
houdt. De roman mag dan niet gaaf zijn naar compositie en conceptie, de brokstukken
zijn imposant genoeg. Menenhetet, de vierdubbelovergehaalde self-made man die
het boek domineert, is in heel zijn markante ingewikkeldheid een indrukwekkend
romanpersonage. De gruwelijke glorie van de slachting bij Kadesj is een duister
hoogtepunt van Mailers proza, niet zozeer door de beeldende beschrijving van het
eigenlijke hakwerk, maar door het weergeven van de emoties die ermee gepaard
gaan in al hun barbaarse rauwheid. Er zijn ook korte beschrijvingen van grote
schoonheid, zoals die van de havenstad Tyrus, of van de manier waarop arme
dorpelingen leven met de Nijl. Van de centrale conceptie en haar uitwerking in een
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menigte verwante tegenstellingen blijft voldoende stof tot nadenken over. Ik ben blij
dat ik het boek toch ben gaan lezen.
■
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Yrrah
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Hugh Jans
Bramen
De braam (rubus fruticosus) behoort tot de rosaceae of roosachtigen.
Zij wordt met haar donker purperen, bijna zwarte bobbelige
oppervlakte tot de zamelvruchten gerekend. Een verzameling van
kleine vruchtjes vergroeid tot een geheel, net als de framboos, Japanse
wijnbes, loganbes en moerbei. Je vindt ze in het wild in heggen en
bossen, de bosbraam; langs rivieren en in de duinen, de dauwbraam
en in tuinen, de Amerikaanse braam. Ze rijpen doorgaans van half
juli tot in augustus. Bramen worden ook gekweekt en zijn dan wat
zoeter dan de fris-rinse wat wrange wilde vruchten. Hier volgen een
paar recepten.

Bramensap
1 kg uitgezochte rijpe bramen

Verwijder de kroontjes van de bramen en spoel ze schoon. Pers ze uit door een
vruchtenpers of sapcentrifuge. Warm het sap op zacht vuur tot 60° C, schuim het af
en zeef het door een vochtige doek.
Of kneus de schoongemaakte bramen en verwarm ze met zo min mogelijk water
tot het sap er voldoende uitkomt en de vruchten zacht zijn geworden. Laat ze een
nacht over uitlekken door kaasdoek in een geëmailleerde of glazen kom. Druk ze
niet uit, zo wordt een helder sap verkregen. Er komt ongeveer ¾ liter sap uit 1 kg
vruchten. Dit sap kan eventueel gezoet worden met ten hoogste 20% suiker of een
equivalent aan zoetstof.

Bramensaus
3½ dl ongezoet bramensap
1½ dl water
½ ons suiker
1 reepje citroenschil zonder wit
15 g in wat water opgelost aardappelmeel

Doe bramensap, water, suiker en citroenschil in een geëmailleerde of roestvrij stalen
pan, breng het langzaam, af en toe roerend, aan de kook. Bind de saus met het
opgeloste aardappelmeel en laat het even doorkoken tot de saus helder is geworden.
Verwijder het reepje citroenschil. Laat de saus afkoelen en gebruik haar over
puddingen of roomijs.
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Bramencrème
3½ ons uitgezochte rijpe bramen
4 eetl. uitgezochte rijpe bramen
1-1½ eetl. suiker
2½ dl stijfgeklopte room
1 borrelglas cassis likeur
krokant (bruine garneersuiker van Baukje)

Verwijder de kroontjes van de 3½ ons en de 4 eetlepels bramen en spoel ze schoon.
Vul 4 hoge glazen met elk 1 eetlepel bramen en bestrooi ze met wat suiker.
Pureer de 3½ ons bramen in een blender of anderszins en klop er de suiker door.
Lepel de bramenpuree door de stijfgeklopte room en klop er dan de likeur doorheen.
Verdeel deze bramencrème op de bramen in de glazen. Versier bovenop met wat
garneersuiker en zet de glazen een uur of 2 in de koelkast.

Spirituele fruitsla
½ pond schone rijpe bramen
½ pond schone aardbeien
3 eetl. poedersuiker
1½ eetl. cognac
1½ eetl. curaçao likeur
1/8 liter slagroom
1½ eetl. kirsch

Meng de bramen en de aardbeien met 2 eetlepels van de poedersuiker in een glazen
kom. Begiet het met de cognac en de curaçao likeur, dek de kom af en zet die 1 uur
in de koelkast. Klop een uur voor het opdienen de slagroom stijf met de resterende
poedersuiker en roer er de kirsch door. Schep de room luchtig door de fruitsla. Hou
het koud tot het in kommetjes wordt opgediend.

Bramentaart
voor taartdeeg:
240 g bloem
½ theel. zout
120 g reuzel of boter, in stukjes
30 g poedersuiker
1 rauw ei

voor vulling:
125 g schone bramen, gekneusd wat citroensap
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95 g suiker
1 dessertl. frambozenlikeur
340 g rijpe bramen, schoon
paarse garneersuiker (Baukje)

Zeef, voor de taartbodem, bloem en zout in een kom. Wrijf de koude reuzel of boter
er met de vingertoppen luchtig in tot het resultaat op grof droog broodkruim lijkt.
Klop de poedersuiker door het rauwe ei en voeg het aan de inhoud van de kom toe.
Snij en roer het met twee koude tafelmessen tot het samenhang krijgt.
Kneed het met de vingertoppen tot een bal, de kom moet dan schoon zijn van
bloem of deegresten. Leg de bal dan op een licht bebloemde plank en kneed het tot
een licht glad deeg. Laat de deegbal in een afgedekte kom 1 uur op een koele plaats
rusten.
Rol de deegbal daarna uit op een licht bebloemde plank tot een ronde plak van
ongeveer 4 mm dikte, rol van het midden uit naar buiten met korte rukken en zo kort
mogelijk. Drapeer de deegplak over de rol en leg haar zo op een taartvorm van 20-22
cm doorsnee, voorzichtig zonder het deeg te rekken. Sla de rand die over de vorm
hangt naar binnen, tegen de opstaande rand en druk alles goed aan tegen rand en
bodem. Beprik de bodem hier en daar met een vork. Bedek de bodem met
aluminiumfolie, strooi er rauwe rijstkorrels in. De vorm kan het best voor het deeg
erin gaat met Koopmans Cooky spray ingevet worden. Bak 15 minuten blind in de
oven op 380° F, 193° C. Verwijder dan rijst en folie en bak nog 10 minuten. Laat de
taartbodem in de vorm op een treeftje afkoelen.
Damp de gekneusde bramen met wat citroensap in tot er ¾ van over is, in een
dikbodemige koekepan, af en toe roerend met een houten lepel. Voeg de suiker toe
en kook het, weer af en toe roerend, in 15 minuten tot een dikke gelei. Laat die lauw
worden en roer er de frambozenlikeur doorheen. Vul de taartbodem met de bramen.
Lepel de bramengelei er gelijkelijk overheen en versier bovenop met paarse
garneersuiker.
N.B. een mooie saignant gebakken kogelbiefstuk, in malse plakken gesneden, omringd
door een heldere bruine vleesjus met daarin gesmoorde bramen is ook heerlijk.
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Gerrit Komrij
Tekening Joost Veerkamp

Tering Stein
40
Net toen Truus de exotisch onder zijn walkman wiegende Eppie Maizena haar slof
Black Beauty, die zij in haar linkerhand achter haar rug verborgen had gehouden,
wilde toestoppen met een gebaar van nu-of-nooit, rukte Eppie zijn koptelefoon af,
drukte een van de sponzige uitsteeksels tegen Truus' oor en riep: ‘Moet je luisteren!’
Hij leek geheel in vervoering.
Truus luisterde en wist niet hoe schielijk ze de slof Black Beauty, die
tegemoetkoming aan een andere cultuur, dat gebaar van een ijsprinses aan een
zomerkoning, naar zijn schuilplaats terug moest brengen, naast het reukwater en het
tijdschrift. Uit de koptelefoon klonk, hoog en fijn, een kinderkoor dat Waar de blanke
top der duinen zong.
Gelukkig leek Eppie haar gebaar over het hoofd gezien te hebben. Het was ook
wel heel erg snel in zijn werk gegaan. Truus deed of er niets gebeurd was en begon
krampachtig mee te deinen. Eppie straalde.
‘Wow-wow,’ riep Truus.
En Eppie had de plug van de walkman al in de versterker gestoken zodat het
vaderlandse gezang uit twee luidsprekers de kamer in golfde. Truus voelde zich niet
op haar gemak. De geschenken brandden op haar rug. Ze wenste vurig dat een engel
met een toverstaf uit de hemel kwam neerdalen om ze te veranderen in een fles
oranjebitter, een Deventer koek en het laatste nummer van Tussen de rails. Dit waren
van die momenten waarop iemand maar liefst in snikken wilde uitbarsten of zijn
hoofd in het zand wilde steken, van die momenten die een eeuwigheid duurden en
waaruit iemand zich alleen kon redden door de tijd terug te draaien, door het ineens
een half uur vroeger te laten worden. De zweetdruppels sprongen van haar aangezicht.
Ze had een zomerkoning gezocht om een verdwaalde ijsprins te vinden. Ze had een
melkdrinker een rumcocktail willen brengen, ze had hete kolen naar Alaska willen
dragen.
Hete kolen! Ja, daar zat ze op.
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Truus keek naar de open haard. Tegen een achtergrond van behaaglijk aandoende
rode bakstenen stond daar een king-size koperen kolenkit te glimmen. Dáár moest
ze haar geschenken in zien te deponeren. Een andere mogelijkheid was er niet. Als
ze langzaam achteruit zou schuiven moest het haar vast en zeker lukken om met haar
handen precies boven de wijde mond van de kit terecht te komen.
Een nieuw lied schalde uit de luidsprekers. Eppie was nagenoeg in trance. Van
deze gelegenheid moest ze gebruik maken. Op de maat van de muziek stuntelde ze
achterwaarts. Haar zwakke camouflage leek bij Eppie niet de minste argwaan te
wekken.
Bergen op Zòò-òòm,
Houd u vròò-òòm,
Stut de Spaanse scha-ha-haren!

Wat een geluk dat ze in haar katoenen bloemjurk van Maison de Vries was gekomen,
dacht Truus, terwijl ze naar het houten kruis boven de gangdeur keek. Wat een geluk
nog dat ze haar mousseline mohammedaanse kasbakleed niet had aangetrokken.
Ze voelde de kolenkit tegen haar hielen. Eén voor één ploften de geschenken erin,
overstemd door de heldere kinderkelen. Bergen op Zòò-òòm klonk het opnieuw en
triomfantelijk zwaaide Truus met haar armen boven haar hoofd. Voor het eerst
heupwiegde ze bevrijd.
Eppie Maizena was nu helemaal niet meer te stuiten. Dansend kwam hij op haar
af. Truus kreeg even hetzelfde gevoel als daarstraks, toen hij zijn walkman had
opgezet. Een tropische sensatie toch wel. Ondanks alles, a touch of magic. Met een
omfloerste blik - zwalkte daarin niet de hele Zuidzee? - keek Eppie haar aan en siste:
‘Jou moet ik hebben!’
(wordt vervolgd)
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Het leven een kerstboom
Vrouwen bij de politie
Lodewijk Brunt
Onderzoek naar vrouwen bij de politie mag zich de laatste tijd verheugen in een
opmerkelijke populariteit. Ik geloof dat er het afgelopen jaar alléén al zo'n vier of
vijf studies op dit gebied verschenen zijn. Waar komt die belangstelling voor
vrouwelijke dienders opeens vandaan? Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Want
als je geïnteresseerd bent in de maatschappelijke gelijkstelling van mannen en
vrouwen - en wie blijft daar tegenwoordig nog onverschillig onder - waar kun je dan
beter terecht dan bij de politie? Net als het leger is dat een ‘mannenbolwerk’ bij
uitstek. Als er iets model kan staan voor macho-gedrag is het wel het vangen van
boeven. Daar is lichaamskracht, initiatief, lef en slimheid voor nodig, eigenschappen
die altijd als typisch mannelijk zijn beschouwd. Zo gezien vormen vrouwen bij de
politie een voorhoede. Wat feministische geleerden achter de schrijftafel hebben
bedacht, dat vrouwen net zo competent zijn als mannen en in principe hetzelfde werk
kunnen doen, moeten vrouwelijke agenten in praktijk brengen en dagelijks bewijzen.
Lukt dat een beetje?
Als je sommige onderzoekers mag geloven: uitstekend! Zo heb ik een paar maanden
geleden een stukje geknipt uit NRC-Handelsblad (6 april 1983) over een rapport dat
door een studiegroep van de subfaculteit psychologie van de Universiteit van
Amsterdam is vervaardigd. De psychologen hebben zich met name gericht op de
situatie bij de politiekorpsen in Den Haag en Amsterdam. ‘Het rapport laat zich
gunstig uit over de sfeer die in de verschillende dienstgroepen is aangetroffen,’ meldt
het bericht in de krant. Vooral in Amsterdam zou het rozengeur en maneschijn zijn,
geen enkele ondervraagde laat een wanklank horen. Integendeel, veruit de meerderheid
spreekt over goede tot zeer goede verhoudingen. Als het om de beoordeling van het
gedrag op straat gaat, laten mannen zich zelfs vaker in gunstige zin uit over hun
vrouwelijke collega's dan andersom, terwijl ook brigadiers blijkbaar van vrouwen
een hogere pet op hebben dan van mannen. Daar staat tegenover dat vrouwen nog
steeds een numerieke minderheid vormen bij de politie en dat ze met zo snel als
mannen promotie maken of in specialistische functies terechtkomen. Maar de
overheersende indruk is, dat vrouwen het bij de politie helemaal ‘gemaakt’ hebben
en worden geaccepteerd. Ik vind dit op zijn minst opzienbarend. Allerwegen valt te
vernemen hoe slecht het is gesteld met de emancipatie van vrouwen, hoe taai de
vooroordelen zijn die mannen over de ‘andere sekse’ koesteren, hoeveel moeite het
kost discriminerende maatregelen aan de kaak te stellen en uit te roeien. En
uitgerekend bij de politie zouden vrouwen zonder veel tegenslag een bijna volwaardige
plaats krijgen toebedeeld? Het is nauwelijks te geloven.
Dat doe ik dan ook maar niet. Met goede reden. Zojuist is, na veel hindernissen en
oponthoud, bij De Arbeiderspers een boek verschenen dat een geheel ander licht laat
schijnen op deze kwestie. Uit de titel wordt dat al duidelijk: Bij gebrek aan beter.
De auteur is Sari van der Poel, die ter afsluiting van haar studie in de antropologie
maandenlang heeft ‘meegedraaid’ met de diensten van een Amsterdams politiebureau.
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Anders dan de bovengenoemde psychologen heeft ze zich niet tevreden gesteld
met de antwoorden op een vragenformulier, maar is ze via directe waarneming tot
de kern van de zaak doorgedrongen. Dat lijkt misschien een omslachtige, moeizame
en tijdrovende manier van doen, daar staat tegenover dat het rendement groot is. Sari
van der Poel wéét tenminste waar ze het over heeft, ze heeft het zélf gehoord, gezien
en meegemaakt.
De taken van de geüniformeerde politie zijn wel eens als volgt gekarakteriseerd:
‘vervelend, monotoon, vuil, routinematig werk, dat af en toe onderbroken wordt door
hevige vijandigheid, fysiek gevaar en sociale conflicten’. Inderdaad, het merendeel
van de werkzaamheden bestaat uit het bestraffen van verkeersovertreders en het
verlenen van allerhande diensten: variërend van het helpen oversteken van een oude
dame tot het uit de boom halen van een jong poesje. Desondanks is de hele
politiecultuur gebaseerd op het potentieel aan gevaar en geweld. Vrouwen zouden
dat per definitie niet aankunnen: ze zijn te zwak, zowel lichamelijk als mentaal. De
aanwezigheid van vrouwen vormt daardoor een fundamentele bedreiging van deze
politionele levensbeschouwing.
Sari van der Poel zegt: ‘De essentie van de beroepscultuur staat op het spel. Uit
het deelnemen van vrouwen aan de surveillances zou men kunnen afleiden dat fysieke
kracht onbelangrijk is voor het politiewerk. Dit zou de mythe waarin
criminaliteitsbestrijding wordt voorgesteld als “lopende band”-werk ontrafelen. Meer
in de lijn van deze mythe ligt de veronderstelling dat de taak van een mannelijke
agent aanmerkelijk zwaarder wordt wanneer hij met een vrouwelijke partner in een
gewelddadige situatie verzeild raakt.’
Vrouwen zitten in een fuik, ze kunnen het eigenlijk nooit goed doen. Een
politiefunctionaris merkt er het volgende over op: ‘Als ze dan een keer meedoen op
een manier zoals je van elke mannelijke collega zou verwachten: het verrichten van
arrestaties of als het nodig is, er een keer met de gummilat op slaan, nou dan heb je
ook een categorie die zegt: “Nou, eigenlijk is dat niet vrouwelijk.” Het is een
rollenconflict. De ene keer zeggen we: “Je hebt er niet veel aan, want het is geen
man.” (...) En het andere moment, dan doen ze eigenlijk precies hetzelfde wat een
man doet en dan zeggen ze: “Ja, het is geen vrouw. Het is een mán.”’
You're damned if you do and you're damned if you don't, zou het motto van iedere
vrouwelijke agent kunnen zijn.
Is er helemaal niets positiefs te melden over vrouwen bij de politie? Ja zeker. Sari
van der Poel maakt duidelijk dat op het niveau van de dienstgroepen, daar waar het
feitelijke werk wordt uitgevoerd, sprake is van een hechte onderlinge solidariteit.
Deze strekt zich ook uit tot de vrouwelijke leden, mits dezen zich strikt houden aan
wat er door de anderen van haar wordt verwacht, hetgeen per onderdeel verschillend
kan zijn. Mannen mogen nog zo schelden op vrouwelijke dienders in het algemeen,
een uitzondering wordt gemaakt voor de ‘meisjes’ van de eigen groep.
Zoals een agente het uitdrukt: ‘Als er dan een vrouw is weggelopen bij een
vechtpartij, dan zitten ze te kankeren op al die vrouwen. Maar als je daar tegenin
gaat, dan zeggen ze: “Ja, maar ik heb het niet over jóú. Met jou valt best te werken,
maar die anderen...!”’
Tegenover de buitenwereld houden politiefunctionarissen een façade op. Als je
sommigen hoort praten over vrouwelijke agenten zou je denken, dat de politie een
soort luilekkerland is voor vrouwen. De Amsterdamse psychologen zijn blijkbaar in
deze valkuil gestapt en hebben het niet eens gemerkt. Misschien vormen vrouwen
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bij de politie inderdaad een voorhoede, een lichtend voorbeeld voor hoe de
vrouwenemancipatie bevochten moet worden.
Maar als het aan hun mannelijke collega's ligt, zo heb ik uit Bij gebrek aan beter
begrepen, dan mogen ze die voorhoedepositie tot in de eeuwigheid blijven innemen.
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[Nummer 8 - 13 augustus 1983]
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Vlaams Tijdschrift

De prijs voor de langste begin-alinea gaat deze keer naar deze alinea in MAATSTAF:
‘Verveling, verveling, smachten naar een glimp van geluk, wachten op de uren
durende extase, de exaltatie der verbeelding, ja nu moet zich iets voordoen, ik wil
beslist dat ik deze avond niet nutteloos doorbreng, en verdraaid, ik zie een kamer in
een statig herenhuis in het centrum van Kopenhagen, naar het model van de auto's
die er op straat rijden te oordelen is de tijd een punt tussen 1920 en 1925, daar doemt
in de kamer een geranium op in een rode pot, een vleugel met daarop een witte vaas
vol rode rozen, het is waarschijnlijk zomer want het raam staat open en geluiden van
spelende kinderen, optrekkende trams, roepende moeders dringen het vertrek binnen,
ik zie twee portretten, een van een statige, rijzige, deftige man, een van een
beeldschone vrouw.’ Een ander zou minstens drie punten hebben aangebracht, maar
kenmerkend voor J.M.A. Biesheuvel, want dat is de schrijver, is dit stuwende begin
dat er meteen de sokken inzet. Leuke opdracht voor scholieren: Voorspel op grond
van deze beginalinea waar het verhaal over zal gaan. In MAATSTAF dichtte Jan
Kal zeven sonnetten over Li Tai Po (701-762), waarbij elke uitleg ontbreekt wie die
Li Tai Po dan wel is. Had MAATSTAF niet even de moeite kunnen nemen de lezer
een kleine inleiding of voetnoot aan te reiken? Henk Romijn Meijer schreef het
portfolio over de tekenaar/schilder Max Kreijns, samen met Andrew Wyatt en Edward
Hopper een van de schilders met wie Romijn Meijer naar eigen zeggen ‘iets heeft’.
‘Huizen en raadsels van een steeds wisselende lichtval die de mens op een afstand
weet te houden’ zijn het onderwerp van Kreijns schilderijen. Charles B. Timmer
begint zijn essay ‘De Idioot als geldroman’ met een opsomming van alle mogelijke
onderzoeken en interpretaties die naar Dostojevski's werk zijn gedaan en een
overzichtje van wat er allemaal nog meer te onderzoeken zou zijn. Drie leerzame
alinea's. Vervolgens buigt hij zich zelf over de vraag welke rol het geld in de roman
van Dostojevski speelt. Zo'n essay is een plezier om te lezen en waarschijnlijk heeft
de schrijver even veel plezier bij het onderzoek gehad. De titel van hoofdstuk 3: ‘De
geldfunctie geclassificeerd in tien categorieën’ doet de echte onderzoeker al
watertanden. Ook in HOLLANDS MAANDBLAD is Biesheuvel actief geweest,
ook in dat tijdschrift staat een verhaal van hem, ditmaal over een tekst die de ‘ik’ in
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de prullemand van een schouwburg vindt, zodat het mooie effect van een
verhaal-in-een-verhaal weer eens beproefd kan worden. Van Kees Ouwens staat in
HOLLANDS MAANDBLAD een schets-achtig verhaal ‘Je leven’ dat doet denken
dat het onder invloed geschreven maar desondanks heel boeiend is. Althans een
opmerking als ‘Op een dag is er een overmaat aan verleden, nog net niet een teveel,
want dat is het zinloze, maar een genoeg, een verzadigingspunt is bereikt, iedere
vermeerdering daarna komt tot stand door vernietiging, is nutteloos, wordt ondraaglijk,
voert naar het einde.’ - zo'n opmerking snijdt diep. Mensje van Keulen schreef een
verhaal waar echtelieden weer treurig met elkaar omgaan. De zwangere vrouw van
dit paar zegt elke avond na het welterusten wensen: ‘Er zit vast een mongool in’, wat
de beste manier lijkt om de toekomst te verzuren. HOLLANDS MAANBLAD is
minder lui dan MAATSTAF en plaatst bij het mooie verhaal over een zwaardvechtster
van Pei Xing, een verhalenschrijver uit de negende eeuw, een korte toelichting van
de vertaler W.L. Idema. K. Ruys schreef een ‘Brief uit Java’ die leest als een heuse
brief aan een vriend over de indrukken die men opdoet als men naar de tropen gaat,
maar bedoeld is als kort verhaal. En meteen na K. Ruys staan er dagboekachtige
notities uit Kenia van Theo Ruyter: ‘9 augustus. Slapen kan ik niet meer. Mijn hoofd
zit vol muziek. En mensen, kleuren, zon, bergen, bussen, treinen, liefde, geluk. Ik
blijf nog een uur liggen staren naar de gaatjes in mijn muskietennet. Dan zal ik jullie
allemaal wekken. Ik zal de taxi's bellen. Nog eerder dan het volle daglicht zullen we
op het vliegveld zijn. Ik wil nu naar huis. Als mijn hoofd weer leeg is, kom ik terug.’
Alsof er in Nederland niets te beleven valt! In de goede traditie van HOLLANDS
MAANDBLAD publiceert het een lezing van de redacteur van het tijdschrift
Theoretische Geschiedenis en wetenschappelijk medewerker sociale geschiedenis,
J.W. Oerlemans, over ‘Carrièrisme en Cultuur’. Een boeiend onderwerp dat een
poging doet om de ambitie als sociale drijfveer op te stoten in de hiërarchie van
waardeoordelen. Peter van Hugten maakte de tekeningen in dit nummer, óók in de
goede traditie van HOLLANDS MAANDBLAD. Naar aanleiding van het Vijfde
Internationale Céline Congres, de laatste week van de afgelopen juli, dat zoals de
kranten meldden druk bezocht is geweest, gaf het Céline-genootschap in
samenwerking met BZZTôH het vijfde nummer van het CÉLINE JOURNAAL uit.
Dit vijfde nummer wordt geheel in beslag genomen door het korte toneelstuk ‘De
voortschrijding’ van Céline zelf. De vertaalster Henny van Schaik (excuses als Henny
van Schaik een man blijkt te zijn) schrijft in haar voorwoord dat het stuk dat vijftig
jaar onaangeroerd in de kast is blijven liggen ongetwijfeld een openbaring is, maar
dat voor haar ‘Voortschrijding een toneelstuk is dat nergens over gaat’. Dat is dapper
gesteld van een vertaalster, die er nochtans aan toevoegt dat het stuk met een perfecte
‘feeling’ voor dialoog is geschreven.
DM

Uitverkoren
Présences Polonaises, L'Art vivant autour du Musée de Lodz (Centre Georges
Pompidou; Importeur: Idea Books) Catalogus van de tentoonstelling van Poolse
kunst en literatuur.
Zeven avonden door Jorge Luis Borges, vertaald door Barber van der Pol (De Bezige
Bij) Zeven lezingen over Dante, de nachtmerrie, spiegels en labyrinthen.
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O, How the Wheel Becomes It! door Anthony Powell (Heinemann; Importeur
Nilsson & Lamm) Lichtzinnige en superieure comedie over het literaire leven en het
toeval.

Elliott Banfield

Marie Bonaparte. A Life door Celia Berth (Harcout Brace Jovanovich) Indringend
portret van de invloedrijke psychoanalytica, vriendin van Freud en persoonlijkheid
van allure.
Penguin Travel Library (Penguin; Importeur Nilsson & Lamm) Herdrukken van
reisverhalen, waarin alle aspecten van het reizen aan bod komen.
Uitverkoren is een lijstje met boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

4

Lego voor lezers
Het handwerk van Willem G. van Maanen
Het nichtje van Mozart door Willem G. van Maanen Uitgever: Querido,
102 p., f22,50
Jacques Kruithof
De naam van een schrijver wordt niet gemaakt door veel, liefst lovende recensies,
maar door verwijzingen: vermeldingen in kritieken, artikelen, interviews, overzichten,
desnoods voetnoten, tot in de schoolboekjes toe. Het komt er minder op aan besproken,
verkocht of zelfs bekroond te worden, dan telkens te worden genoemd.
Menig auteur zal volhouden dat hij of zij aan louter een naam weinig waarde hecht,
maar de referenties zeggen veel meer: je kunt er de betekenis aan aflezen die in de
literatuur aan iemand wordt toegekend. Niet de betekenis voor een wat ruimer publiek,
dat het werk in kwestie misschien amper leest, maar voor de belangrijkste kring van
beroepslezers: collega's en critici.
Wie niet in het circuit van referenties terechtkomt, schrijft in de marge. Daar is
niets op tegen. Het belang dat aan auteurs wordt toegedacht, verandert met de jaren,
dus voor de minst bedeelden is er altijd nog hoop. Dat verklaart ongetwijfeld hoe
schrijvers van de tweede en de derde rang zonder merkbare deuken in hun ego aan
de gang kunnen blijven; wat hun uitgevers bezielt, is minder duidelijk.
Men kan zich wél voorstellen, dat een auteur die werkelijk iets in zijn mars heeft,
het in de marge moeilijker uithoudt. Het zal wel precies zo zijn als in de sport: je
wilt de eerste plaats, of op zijn minst een plaats bij de eerste tien. Mensen die, zoals
Nietzsche zegt, er voldoende aan hebben dat ze van hun eigen applaus verzekerd
zijn, kom je weinig tegen.

Een voorbeeld hiervan is, denk ik, Willem Brakman. Zijn boeken zijn van meet af
aan in veel kranten en weekbladen besproken, en meestal werd hem lof toegezwaaid.
Toch was hij geen schrijver op de voorgrond, en pas na verloop van tijd dook zijn
naam op tussen de referenties. Dit verschijnsel van vooren achtergrond heeft een
aardige consequentie voor de onderzoekers van de zogenaamde receptie van literatuur:
ze kunnen niet volstaan met het opvragen van de recensies bij het Letterkundig
Museum, ze horen alles te lezen wat los en vast zit.
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Willem G. van Maanen

Zo zal het niet moeilijk zijn, een stapel goede kritieken te verzamelen op de romans
van Willem G. van Maanen; volgens de lijst voor in zijn jongste boek, Het nichtje
van Mozart, heeft hij er inmiddels twaalf geschreven. Hij debuteerde in 1953 (dus
veel eerder dan Brakman) met Droom is 't leven. Voor de volgende roman, De
onrustzaaier, uit 1954, kreeg hij de Van der Hoogt-prijs; nadien werd De dierenhater,
van 1960, nog met de Amsterdamse proza-prijs bekroond. Deze boeken werden ook
in de Salamander-reeks opgenomen, en zullen hun weg naar het publiek dus wel
gevonden hebben.

Constructie
Van Maanen heb ik, net als Brakman trouwens, in mijn schooljaren leren kennen,
maar ik geloof niet dat ik ooit iemand zijn naam heb horen of zien noemen, als
referentie aan een auteur van betekenis. In de overzichten die Kees Fens en Paul de
Wispelaere voor de beide delen van literair lustrum schreven, komt hij eenvoudig
niet voor, om maar iets te noemen. Het lijkt mij ontmoedigend, maar blijkbaar is
Van Maanen ertegen opgewassen.
Ik herinner me oude recensies, van onder anderen W.L.M.E. van Leeuwen, waarin
Van Maanen vooral geprezen werd om zijn zorgvuldige romancompositie; om wat
later de structuur van het verhaal is genoemd. Lezing van Het nichtje van Mozart
maakt duidelijk dat Van Maanen zich zelf is gebleven, dat de waardering van toen
terecht was, dat deze schrijver te zeer op de achtergrond is gebleven - maar ook dat
zijn compositorisch talent zijn sterke én zijn zwakke zijde is. Het eerste hoofdstuk
van dit nieuwe boek is een ‘ego-document’ van de Oostenrijkse Mozart-specialist
Wolf Steiner: een terugblik op het eigen leven, op schrift gesteld nadat hij heeft
gehoord dat hij zijn woning in het Mozarthuis van Salzburg moet verlaten. Steiner
is daar archivaris, maar het huis blijkt allerlei persoonlijke betekenissen te dragen.
Daar heeft hij, tot zij hem achttien jaar geleden verliet, zijn nichtje Lotte onder zijn
hoede gehad, daar is hij door toedoen van het eigenzinnige meisje Luise Weber in
opspraak geraakt, en ontslagen. Midden in een woord breekt zijn verhaal af.
In het tweede hoofdstuk is een Nederlandse schrijver aan het woord, die ooit een
boekje over Mozart heeft geschreven, en naar Oostenrijk komt in verband met een
vertaling. Hij ontmoet het nichtje Lotte, dat hem de papieren van Steiner meegeeft.
Deel drie is haar eigen commentaar, het laatste is een nawoord, waarin ook Luise
optreedt. Met het leven en de moeilijkheden van deze personages is nog een ander
verhaal verweven: dat van Mozart, zijn correspondentie en onzekere betrekkingen
met zijn nichtje Maria Anna Thekla, alsmede met het zangeresje Aloisia Weber, uit
wier nabijheid mevrouw Mozart haar zoon behendig heeft weten te verwijderen.
Tussen de vermoedelijk erotische configuratie uit de achttiende eeuw en de relaties
in de kring rond Steiner bestaan veel parallellen: natuurlijk het nichtje, de namen
Aloisia en Luise Weber, en nog heel wat meer wordt gesuggereerd of aangestipt.
Een duistere passage over een goudsmid, in een van Mozarts brie-

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

5
ven, houdt verband met de Turkse longen om wie Steiner zijn nichtje voor ‘slet’
uitmaakt: hij kiest hetzelfde beroep. De manier waarop men Mozarts leven en werk
kan onderzoeken en kennen, wordt verbonden met besognes en beslommeringen van
verscheidene personages, en met discussies over de betekenis van het schrijverschap
tussen Lotte en de naamloze Nederlander.
Zo is deze kleine roman een netwerk van verwijzingen en ‘rijmen’, dat getuigt
van vakmanschap. Er zijn toespelingen op Nietzsche, Thomas Mann, Stendhal, die
het literaire karakter versterken; voor de Mozart-kenner lijkt het gespeculeer over
het nichtje mij, eenvoudige liefhebber van 's mans muziek, heel intrigerend. Voor
de roman Het nichtje van Mozart maakt het overigens geen enkel verschil of Van
Maanen hier gedocumenteerd te werk gegaan is, of alles uit zijn duim heeft gezogen:
ook dat pleit voor het boek.
Toch zal ik mij onthouden van meer dan het applaus waartoe de beleefdheid
verplicht. Van Maanen laat drie personages aan het woord: Steiner, de schrijver en
Lotte. Zeer wel weet hij in drie bijpassende stijlen te schrijven: Steiner raar,
nevenschikkend, met fraaie, boude uitspraken, bang voor eigen woorden, de schrijver
haast bleu, zonder vertrouwen in zich zelf of zijn onderneming, Lotte gedecideerd
en gevoelig. Dat is knap, maar Van Maanen heeft het te mooi willen maken. De een
spreekt van het Mozartinum, de ander van het Mozartineum, de derde van het
Mozarteanum.
Het lijkt een kleinigheid, deze splitsing in het vocabulaire, maar het typeert Van
Maanens aandacht voor de constructie, wat ik zou willen noemen: zijn
hypercorrectheid. Hij laat het niet aan de lezer over, iets uit te zoeken. Eerst heet
Lotte geboren in het jaar waarin Manns Lotte in Weimar verscheen, twee bladzijden
verder staat dat jaartal. Steiners vrouw heet Rhea, haar zuster, moeder van Lotte,
minnares van Steiner, heet Thea. Met Zeus en Titanen en al wordt die naamgeving
uitgelegd. De overeenkomst tussen de twee meisjes Weber, naar positie en naam,
wordt met zo veel woorden duidelijk gemaakt in de brief van Lotte, die in zijn geheel
de onthulling dient van wat lezers, als ze niet op hun achterhoofd gevallen zijn, zelf
opperbest kunnen ontraadselen.
Van Maanen heeft een virtuoze constructie afgeleverd. Je kunt er, om zo te zeggen,
de schroeven nog in zien zitten. Er zitten namelijk sierringen om, en er hangen bordjes
bij: kijk, zó heb ik het in elkaar gezet. Het nichtje van Mozart vraagt om applaus
voor het vernuft van de componist.
Talent voor compositie, structureel vermogen, dat onze oosterburen zo mooi
‘Bauwille’ noemen, daar heb ik handen vol applaus voor over. Maar in een kleine
roman als deze, en als alles wat ik van Van Maanen ken, gaat het snel overheersen,
en dan wordt zo'n boek een meccanodoos, of een lego-spel voor lezers. Daar kun je
voor klappen, maar je loopt er alleen warm voor als het meer te bieden heeft.
Mij dunkt dat de constructie dat ‘meer’ nu juist een halt heeft toegeroepen: die
veel te laat geïntroduceerde schrijver en zijn wisseling van brieven en gedachten met
Lotte verkleinen het raadsel van de hoofdfiguur Steiner. Terwijl die man, onvolkomen,
weerbarstig, even slecht in zijn huid en in zijn leven passend als een personage van
bij voorbeeld Brakman, een fascinerend boek had kunnen ‘dragen’.
Halverwege het woord ‘verraden’ krijgt hij een hersenbloeding; zijn manuscript
valt in handen van verhaalfiguren die er geen raad mee weten. Het is niet van ironie
ontbloot dat het boekje van de Nederlandse schrijver in Oostenrijk verschijnt met de
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Mozart-Kugel op het omslag: een portret nog zoeter dan de aanslag op het gebit die
erin verpakt is. Tegelijkertijd verschijnt, in het boek, een studie van de fatale Luise
met een paar regels handschrift van Mozart op een witte kaft.
Van Maanens boek pronkt met een briefje van Mozart op het voorplat, wat
verhullen noch verhelen kan, dat de hoofdfiguur hier plaats heeft moeten maken voor
het bedenksel, dat het kind met het badwater weg is gegooid - dat een auteur op de
achtergrond weer eens bekijks heeft willen trekken met groot vertoon van wat tegelijk
vermogen en onvermogen is. Overigens ben ik van mening dat heel wat auteurs die
vandaag op de voorgrond treden, van zulke schrijvers uit het tweede echelon kunnen
leren - of ruiterlijk kunnen toegeven dat ze iets wijzer zijn geworden van hun
handwerk.
■
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Pleidooi voor schoonheid en emotie
Zeven essays van Jorge Luis Borges
Zeven avonden door Jorge Luis Borges vertaling: Barber van der Pol
Uitgever: De Bezige Bij, 186 p., f34,50
Maarten Steenmeijer
Naar aanleiding van de Islas Malvinas/Falkland Islandsoorlog verklaarde Jorge Luis
Borges zich op nadrukkelijke wijze pacifist. Dit was vooral opmerkelijk, omdat hij
zich enkele jaren daarvoor in lovende bewoordingen had uitgelaten over de militaire
regimes van Pinochet en Videla. In het licht van Borges en zijn werk kunnen deze
politieke uitspraken nauwelijks belangrijk genoemd worden. Dit gebrek aan politieke
belangstelling betekent echter niet dat Borges geen moralist is. Al zijn werk is
doortrokken van een moraal, die weliswaar verandert, maar haar esthetische karakter
nooit verliest. Het is een moraal die haar wortels niet in de actualiteit vindt, zoals de
talrijke voorbeelden uit de literatuur en de geschiedenis die Borges bijna terloops
naar voren brengt evenmin van recente datum zijn.
In Zeven avonden (evenzovele recente lezingen die tot essays bewerkt zijn) ontvouwt
Borges zijn ideeën over onderwerpen die hem tientallen jaren gefascineerd hebben
en die aangeven hoe weinig hij zich wezenlijk interesseert voor de actualiteit van
kranten en televisie: drie essays over literatuur (de Divina Commedia, de
Duizend-en-een-nacht en poëzie), twee over religie (het boeddisme en de kabbala)
en twee over ogenschijnlijk minder abstracte onderwerpen (de nachtmerrie en
blindheid). Het is echter verleidelijk om ze allemaal literaire essays te noemen, niet
alleen vanwege de vele malen dat Borges gebruik maakt van de wereldliteratuur,
maar ook door de literaire vorm die alle essays hebben. Borges leeft niet met, maar
in literatuur. Niet verwonderlijk is het dan ook om in het essay over de Divina
Commedia (‘het summum van de literatuur en van de literaturen’) te lezen dat poëzie
en geschiedenis niet wezenlijk van elkaar verschillen. Literatuur als wereldbeeld.
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Jorge Luis Borges, tekening Siegfried Woldhek

Evenals de Divina Commedia leent de Duizend-en-een-nacht zich uitstekend om
te illustreren hoeveel metamorfosen een groot werk kan ondergaan. In enkele pagina's
trekt de geschiedenis van deze verhalen aan je voorbij en wordt aannemelijk gemaakt
hoezeer dit boek ons beeld van het Oosten bepaalt en wordt duidelijk hoe beperkt
dit beeld is: ‘Er is iets dat wij als het Oosten voelen, dat ik niet gevoeld heb in Israël
en wel gevoeld heb in Granada en in Córdoba.’ Het is het Oosten van verborgen
schatten en magie, het Oosten van de extreme tegenstellingen tussen arm en rijk,
tussen gelukkig en ongelukkig. Misschien maakt Borges zich aan dezelfde
generalisatie schuldig als hij veronderstelt dat de mensen in het Oosten ‘niet
geïnteresseerd (zijn) in de opeenvolging van de feiten. Zij denken dat literatuur en
poëzie eeuwige processen zijn.’
Een erudiete en bijna blinde lezer als Borges kan niet anders dan ‘leunen’ op
herinneringen, citaten en namen. De talrijke gegevens die hij aanvoert zijn echter
nergens te veel, omdat ze alleen maar gebruikt worden om de gedachten te helpen
vormen. Ze zijn niet meer dan bouwstenen in een constructie die volkomen
borgesiaans is, al maakt de oude dichter je wel nieuwsgierig naar zijn lectuur.
Borges' eruditie vormt dan ook uitsluitend het fundament van deze essays. Zijn
ambities zijn niet academisch. Waar het hem om gaat is de emotie, de esthetica. In
alle essays zijn bekoring, esthetisch, schoonheid, geluk en emotie sleutelwoorden.
Zeven avonden is misschien aller eerst een pleidooi voor schoonheid en emotie.
Grondgedachte hierbij is dat de schoonheid van poëzie - en kunst in het algemeen niet via regels of oordelen gekend kunnen worden; men is er gevoelig voor of niet.
Stellen dat Borges er gevoelig voor is, is een understatement: ‘Ik heb altijd gevoeld
dat mijn bestemming, voor alles, een literaire bestemming was; dat wil zeggen, mij
zouden veel slechte dingen en enkele goede dingen overkomen, maar ik heb altijd
geweten dat dat allemaal, op den duur, zou veranderen in woorden, bovenal de
slechte dingen, want geluk hoeft niet te worden omgezet: geluk is zijn eigen doel.’
Dezelfde sublimatie in literatuur is te vinden in het essay over de Divina Commedia,
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waarin Dante als personage in zijn werk en Dante als mens nauwelijks van elkaar
zijn te onderscheiden.
Nu doet de paradox zich voor dat Borges aan de ene kant beweert dat schoonheid
alleen maar direct beleefd kan worden en het zinloos is haar ‘op te lossen’ in woorden,
maar aan de andere kant zelf schrijft (‘oordeelt’) over poëzie, over literatuur. Hij
verantwoordt deze tegenstelling niet, en hoeft dit ook niet te doen, omdat zijn bedrieglijk eenvoudige - woorden deze paradox vanzelf opheffen: zijn essays over
poëzie worden poëzie. Ze vormen tevens sprankelende tegenvoorbeelden van de
spreekwoordelijke neiging tot bombast in de Spaanstalige literatuur.
In de stukken over poëzie en de kabbala werd de betovering soms verbroken. Ze
hebben niet het hechte, doorzichtige karakter van de overige essays. Enkele vreemde
overgangen en verbanden die niet uitgewerkt waren, stoorden me bij herlezing
misschien nog wel meer dan tijdens de eerste lezing. Dat ligt niet aan de vertaling,
die de originele tekst heel secuur volgt. Het is goed dat Barber van der Pol zich niet
heeft laten meeslepen door Borges' vreugde over de talrijke bewerkingen die de
Duizend-en-een-nacht ondergaan heeft en die bijna een pleidooi voor vrij vertalen
is, maar heeft getracht zich zo min mogelijk vrijheden te permitteren.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

7

Het reizen om te reizen
Gedachten over de Penguin Travel Library

De ‘Lady Alice’ waarmee Stanley in 1875 over het Victoria-meer voer

Hans Keller
Penguin Travel Library
Slow Boats to China door Gavin Young
A Reed Shaken by the Wind door Gavin Maxwell
One's Company door Peter Fleming
Africa Dances door Geoffrey Gorer
The Worst Journey of the World door Apsley Cherry-Garrard
Siren Land door Norman Douglas
Passages from Arabia Deserta door C.M. Doughty
Hindoo Holidays door J.R. Ackerley
The Marsh Arabs door Wilfred Thesiger
Uitgegeven door Penguin Importeur: Nilsson & Lamm
A Traveller's Life door Eric Newby Picador-Paperback
The Road to Oxiana door Robert Byron Picador-Paperback Importeur:
Van Ditmar
Paul Theroux schrijft in het voorwoord van zijn The Great Railway Bazaar (1975)
dat hij als kind in de buurt van Boston niet ver van een spoorlijn woonde en zich
telkens wanneer hij een trein hoorde langskomen voorstelde dat hij erin zat in plaats
van ernaar te luisteren - het deed er niet toe waarheen. En kort na het verschijnen
van zijn eerste reisverhaal, In Patagonia (1977), vertelde Bruce Chatwin me hoe het
reizen wat hem betreft was begonnen. Hij werkte als expert bij het internationale
veilighuis Sotheby en kreeg na een aantal jaren last van een steeds hinderlijker
wordende oogaandoening. Hij werd ten slotte gedwongen zijn
expertise-werkzaamheden te staken. ‘Ik kon,’ zei Chatwin, ‘geen kunst meer zien,
letterlijk. Van mijn dokter moest ik op reis naar een gebied waar, alweer letterlijk,
niets te zien was en ik moest minstens zes maanden wegblijven. Zo trok ik een halfjaar
door de Sahara.’
Zowel hij, Chatwin, als Theroux gelden sinds het alom met geestdrift begroete
verschijnen van hun beide travelogues om zo te zeggen als de wederdopers van een
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literair genre dat in 1946 door Evelyn Waugh met spijt was dood verklaard. ‘Ik zie
in de toekomst weinig reisboeken meer verschijnen,’ schreef hij, geschokt en
verbitterd door de verwoestingen die de Tweede Wereldoorlog in Europa, Afrika en
Azië had aangericht. ‘Vroeger toen ik ze nog besprak,’ vervolgde Waugh, ‘kreeg ik
wekelijks vier, vijf nieuwe reisverhalen in huis - geestig, avontuurlijk en vol
Leica-snapshots. Maar nu in een wereld van displaced persons is reizen een afwijking.
De tijd komt nooit meer terug dat we voet op vreemde bodem zetten met een
aanbevelingsbrief en een paspoort (eigenlijk al de eerste schaduw van de enorme
wolk die ons tegenwoordig omvat) en het gevoel dat de wereld wijd open voor ons
ligt.’ En zo treurde Waugh, voorheen zelf een begenadigd reiziger, nog een tijdje
door over Peter Fleming die nooit meer naar de Gobi-woenstijn zou gaan en de
Liberiaanse jungle die nu voor altijd onbereikbaar zou zijn voor Graham Greene en
de verwoeste weg naar Oxiana, onbegaanbaar voor iemand als Robert Byron. De
tijdsomstandigheden en de nieuwe omgeving die Waugh kort na de oorlog aantrof,
hadden zijn humeur blijkbaar zo grondig bedorven dat hij met doortastende
kortzichtigheid een heel genre elimineerde. Het was waar - de wereld had weer iets
van haar onschuld verloren, de wegen waren slechter begaanbaar geworden en een
groot deel van de bagageruimte zou in beslag worden genomen door een verwarrend
omvangrijke collectie doorlaatpapieren, maar so what?

Voorportaal
Bleef Waugh tot zijn dood met niet aflatende hardnekkigheid volhouden dat het ware
reisboek net als het ware reizen dank zij de Tweede Wereld oorlog niet meer kon
bestaan, volgens de voormalige reisredacteur van het Engelse zondagsblad The
Observer, Eric Newby, was het schrijven over reizen en eigenlijk ook het reizen zelf
afgelopen sinds de opkomst van het massatoerisme. Hij nam in 1973 zijn ontslag
omdat de moderne hotels, de grote jet-vliegtuigen, de door alles heen lekkende muzak,
de onpersoonlijk geworden en van alle pittoreskheid beroofde ontvangst wanneer
hij weer ergens was aangekomen hem meer en meer de keel uithingen. Hij schrijft
dat in zijn herinneringen aan een reizend bestaan, A Traveller's Life - deels
doorgebracht ‘on the run’ tijdens Waughs oorlog, deels als inkoper van een Britse
confectieketen en ten slotte als reizend journalist en schrijver van de ‘zondagse’
stukken voor de zondagskrant - waarin hij de bulldozer aanwijst als het schuldige
instrument dat alle ‘lonely Places’ van voorheen heeft doen bevolken door
dagjesmensen en de voortgedreven slachtoffers van touroperators. Sinds de bulldozer
een weg baande met speciaal aangelegde panoramische uitzichten - waarvan de
vertrouwde autochtoon nooit gebruik zou maken, het idéé - door zijn geliefde
Italiaanse Apennijnen waar zijn vrouw vroeger woonde, bezoekt hij ook zijn
schoonmoeder nauwelijks meer.
Newby's bij vlagen zeer geestige reissouvenirs zijn geschreven in de vertrouwde
traditie van ironie, afstand en minusculisering, die elke ervaring in de grote
buitenwereld verkleint tot een ornament in het voorportaal van de Engelse hel. Hadden
hij en Waugh dan werkelijk geen kaas gegeten van het echte reizen? Misschien alleen
van het reizen in hun tijd toen het Engelse pond de rest van de wereld voor zeer
geringe bedragen toegankelijk maakte, toen de kans nog groot was dat je ergens als
eerste of één onder weini-
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gen arriveerde waar de wereld zich niet, zoals kort na de Tweede Wereldoorlog,
afweerde maar open aan je voeten lag.
Theroux en Chatwin worden min of meer beschouwd als de autoriteiten van het
weer door hen opgevatte genre. Dat is bij voorbeeld te zien aan de prijzende citaten
die Theroux zo mogelijk worden ontfutseld als het gaat om een nieuw travelboek
van iemand die weer in zijn sporen trad. Over Slow Boats to China van Gavin Young
- alweer een Observer-redacteur - laat hij zich op de cover van deze Penguin-uitgave
zeer tevreden uit. Young wilde per schip van Griekenland naar China en toen hem
bleek dat zo'n trip vijftig jaar geleden nog mogelijk was geweest maar nu dank zij
de moderne tijd eigenlijk niet meer, zette zijn voornemen zich onverzettelijk in zijn
brein vast. Slow Boats to China is inderdaad het meeslepend voortgemompelde
verhaal van iemand die de kunst van het reizen waar het niet meer kan, na zeven
maanden op een kleine dertig scheepjes, machtig is geworden. Door Youngs
voortdurende kopzorg over hoe hij een beetje kan opschieten schemeren zijn
herinneringen aan eerder bezochte plaatsen, eerder ontmoete personages en ook het
besef van vergeten en dat over het schrijnende mechaniek van de eigentijdse
geschiedenis. Alles op de aantrekkelijke toon van iemand die het spijt.

Alle mogelijkheden
Ook Chatwin wordt regelmatig voor inleidingen en wervende teksten gevraagd sinds
hij een rol speelde bij de herontdekking van een ten dode verklaard genre. Hij bracht
de Engelse pocketfirma Picador enkele jaren geleden Robert Byrons The Road to
Oxiana onder de aandacht en schreef er, toen tot heruitgave werd besloten, een warme
inleiding voor. Byrons reisdagboek van een tocht naar Afganistan uit 1937 was uit
de aandacht verdwenen en zou zoek zijn geraakt wanneer Chatwin niet had gewezen
op de ‘moderne’ aspecten van Byrons dubbele reis: één naar buiten in den vreemde
en één naar binnen. Ook Byron werd met deze heruitgave in de gelederen van de
ware schrijvende reizigers opgenomen en sindsdien is met veel speurzin de oude
reisbibliotheek, waar Waugh zoveel mee ophad, door Penguin op over het hoofd
geziene schatten doorgenomen. Het resultaat is een nieuwe reeks die Penguin Travel
Library heet, waarin onlangs een achttal herdrukken verscheen van reisverhalen die
eerder tussen het begin van deze eeuw en de Tweede Wereldoorlog verschenen.
Vrijwel alle aspecten van het reizen - of liever: van het schrijven over reizen - zijn
erin vertegenwoordigd: de dubbele reis (The Worst Journey in the World), de reis
als vlucht (Norman Douglas, de schrijver van Siren Land, moest Engeland al voor
de Eerste Wereldoorlog verlaten omdat hij een jongen op de mond had gekust), de
reis waarop de gehoopte avonturen uitbleven en de schrijver voortdurend met zich
zelf zat (Peter Flemings One's Company), de pijnlijke reis die tot verlegenheid leidt
(Hindoo Holidays), de onbescheiden reis die meer nieuwsgierigheid bevredigt dan
waarover men dacht te beschikken (Africa Dances) en de romantische reis die de
schrijvers om zo te zeggen in hun tong bijt. C.M. Doughty en Wilfred Thesiger
werden tijdens hun Arabische tocht - en daarna tijdens het schrijven erover - door
hun onderwerp vervangen.
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Boten gebruikt voor het vervoer van de kamelen van Dr. Livingstone.

Het waren zulke reisboeken waarnaar Evelyn Waugh in 1946 vergeefs verlangde.
Grofweg gerubriceerd waren het verslagen van particulier ondernomen
ontdekkingsreizen, de notities van journalisten en schrijvers en dichters die tussen
de beide wereldoorlogen in het voetspoor traden van hun grote voorgangers uit de
zestiende en zeventiende eeuw en een soortgelijke route die deze kooplui, zeekapiteins
en travelliars min of meer per ongeluk hadden afgelegd nog eens dunnetjes overdeden.
Geen ander land kende in die jaren zo'n bloeiende reisliteratuur als Engeland. Wat
was het motief van deze reizigers?

Het verstikkende thuis
De Amerikaan Paul Fussell, die aan het beantwoorden van die vraag in 1980 zijn
studie Abroad wijdde, vatte zijn conclusie samen in een hoofdstuk dat met een
efficiënte karakteristiek ‘I hate it here’ was getiteld. En in 1937 karakteriseerde Freud
het genre als de verslaggeving van een generatie die erin was geslaagd om te
ontsnappen aan de verstikkende koestering van het gezinsleven en de daar bovenuit
torenende vaderfiguur. Wie uit de duisternis van de Franse en Belgische loopgraven
in levende lijve naar Engeland wist terug te keren, werd daar in de woorden van E.M.
Foster opgewacht ‘door een gestalte die met gevouwen handen stond te wachten’.
In het geval van Christopher Isherwood was dat zijn moeder - zijn vader was,
verlangend naar de zon, gesneuveld - die de personificatie werd van zijn motief om
te vluchten want in haar naam gingen de pubs op tijd dicht, was er in de erotiek dit
wel en dat niet geoorloofd, mankeerde er niets aan de klassenmaatschappij, was het
kapitalisme een zegen, verliepen de Engelse kerstdagen nu eenmaal zoals ze verliepen
en liet de zon zich het hele jaar zelden zien. I hate it here.
Wat Waugh vooral aantrok in de reisverhalen van zijn tijdgenoten was dat zij zich
zelf overal mee naar toe namen. Dat klonk door in hun verwaten vaststellingen die
een streek betroffen ‘...vol tegenstellingen waar het is alsof de tijd er heeft stilgestaan’,
het deed er niet toe over welk land het precies ging. Hij verheugde zich al lezend op
het ogenblik waarop de werkelijke tegenstellingen door zo'n cliché heenbraken: het
moment van de waarheid waarop de ene cultuur met de andere (de Engelse) werd
geconfronteerd, een botsing die meestal leidde tot de soort humeurigheid die Waugh
herkende.
Na 1946 viel er wat Waugh betreft zelden meer op zulke confrontaties te rekenen.
Het was overal hetzelfde geworden, van Korea tot Alaska werd in het Engels
gesproken en zelfs aan de andere kant van de lijn, waar Chinees en Russisch meer
waren ingeburgerd, konden ze dat niettemin verstaan. Aan de ontdekkingstochten
van zijn voorkeur was een eind gekomen en zijn kritisch gezag leek met zijn uitspraak
uit 1946 ook een punt gezet te hebben achter het genre. Voortaan was alleen de
verplichte manier van reizen mogelijk, naast die van antropologen en
oorlogscorrespondenten. Het moest meer dan een kwart eeuw duren voor de
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reisliteratuur naar zijn specifieke opvattingen en vele jaren na zijn dood met Theroux
en Chatwin weer een impuls kreeg.

De reis als kunstwerk
Zij gaven een nieuwe, dikwijls in zich zelf mompelende, gestalte aan de klassieke
metafoor van de Odyssee, aan die van Baudelaires Le Voyage en Rimbauds Le Bateau
Ivre, warin het doel van de reis de reis zelf is en het reizen een vorm van
zelfonderzoek. Zij doen zich in hun reisverhalen voor als personages zonder vaste
woon- of verblijfplaats, voortijlende schaduwen van de samengestelde personalia
uit hun paspoort. Ze zijn schimmen waar het passerende landschap doorheen schijnt
en hun bestemming ligt in het verslag van hun reis - de reis, kortom, als kunstwerk.
Het succes van hun recente reisboeken moet vermoedelijk worden geweten (afgezien
van het feit dat het hier om twee meeslepend schrijvende auteurs gaat) aan het hoge
identificatie-coëfficiënt waarover hun verhaalde belevenissen beschikken. Net als
iedereen zijn zij hun eigen deskundigen van wat zij in Italië, Japan, Argentinië of
Dahomey meemaken. Het is soms een vijandige wereld waarin zij zich begeven en
soms een oorverdovend mededeelzame, altijd chaotisch en altijd onberekenbaar. De
enige constante waardoor die tegenstrijdige en vaak in de war makende aspecten en
ervaringen worden geordend en verbonden zijn zij zelf, voyageurs sans bagage. In
Patagonië moet Chatwin bovendien dikwijls aan zijn grootmoeder in Wales denken
en in de trein die Theroux door Mantsjoerije voert, vraagt hij zich af waarom hij
maanden eerder in vredesnaam op Victoria Station in Londen aan deze reis is
begonnen. Er wordt in hun boeken heel wat afgezeurd over het ongemak, het onbegrip
en de eenzaamheid die zij over zich zelf hebben afgeroepen en dan is het de zoete
pijn van het heimwee die de lezer herkent. In een wereld die daar volgens Waugh
niet meer geschikt voor is, vraagt het reizen van de doorzetters een zo grote
overlevingsvaardigheid dat er ook in die zin sprake is van een kunst. Het veelal met
diepe achterdocht beluisterde adagium l'art pour l'art is als het over reizen gaat
‘schoon’. Reizen om het reizen zelf is wat dat betreft het hoogst bereikbare en al kan
niet iedereen het - iedereen kan het zich indenken.
■
Illustraties uit: The White Nile en The Blue Nile door Alan Moorehead, 2 delen over
de historische veroverings- en ontdekkingsreizen op en rond de Nijl, Uitgever: Vintage
Books, f40, - p.d.
Importeur: Van Ditmar
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In vluchtige hotelkamers
Pierre-Jean Remy's relaas van gevaarlijk leven
Liefde in de Oriënt-Expres door Pierre-Jean Remy Vertaling: Dick
Kolthoff en G. Lambert Uitgever: Zuid-Hollandsche
Uitgeversmaatschappij 367 p., f27,50
Ed Jongma
Het is misschien geen voor de hand liggende gedachte om Patrick Modiano en
Pierre-Jean Remy, twee van de succesvolste Franse schrijvers van de naoorlogse
generatie, onder een noemer te plaatsen. Immers, hun stilistische middelen verschillen
nogal. Vergeleken met het zuinige maar doeltreffende formuleren van Modiano,
maakt het proza van Remy een wat spilzieke indruk en er zijn zelfs af en toe bepaalde
kunstgrepen nodig om het verhaal, dat zich dreigde te verliezen in uitweidingen,
weer terug te dwingen in het gareel.
Maar toch, ondanks deze stilistische verschillen, lijkt hun obsessie, de impuls die
hen tot schrijven aanzet, voort te komen uit eenzelfde bron. Het is bij beiden de nabije
geschiedenis die zij niet uit eigen ervaring kennen, maar die wel de achtergrond
vormde voor de levens van hun ouders. Bekend dus wel uit verhalen en boeken, maar
niet beleefd, en daarom aanleiding gevend tot een wat afgunstige vorm van nostalgie.
Tekenend is dat ook hier Modiano zich duidelijkere beperkingen oplegt. Zijn fascinatie
geldt vooral de Tweede Wereldoorlog, die macabere dans die hij als jood op het
nippertje wist te ontspringen door een paar maanden na de bevrijding geboren te
worden, maar die niettemin gezorgd heeft voor een complex van irrationele
schuldgevoelens.

Grensverlegging
Misschien kent ook Remy dergelijke persoonlijke obsessies, maar in zijn schrijven
staat hem toch iets anders voor ogen. Hij tracht de eigen ervaringswereld voortdurend
uit te breiden en te verdiepen door ‘gedroomde’ exploraties van het nabije verleden.
Zoals Achterberg weigerde zich neer te leggen bij de grenzen van de dood, zo moeilijk
valt het Remy om te accepteren dat het leven pas begint bij de geboorte. Die grens
dient verlegd te worden en een middel daartoe is het ‘creëren’ van geheugen, in de
letterlijke betekenis van het woord. Hoewel het hem natuurlijk vooral gaat om het
vinden van een eigen identiteit, maakt de integratie van de actualiteit in de verbeelding
die zo kenmerkend is voor zijn boeken, dat hij direct aanspreekt bij de lezer, omdat
er zoveel ‘herkend’ wordt. In de romans Rêver la vie en Les enfants du parc, waarin
hij zich het duidelijkst uitspreekt over zijn bedoelingen, laat hij verschillende
generaties tegelijkertijd optreden, elk in hun eigen ‘geschiedenis’. Het lijkt een beetje
op het procédé dat ook door Claude Lelouch gebruikt wordt in zijn mooie film Les
uns et les autres, die bovendien qua thematiek nauw aansluit bij Remy's werk, zij
het dat de pessimistische ‘éternel-retourfilosofie’ van Lelouch bij Remy minder
somber van toon is. In een ander boek, Salue pour moi le monde wordt een
gijzelingsactie van RAF-signatuur geïntroduceerd tegen de achtergrond van de
geschiedenis van de Duitse Eenheid, zoals bezongen in Wagners Ring des Nibelungen
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in Bayreuth. De symboliek van de Godenschemering klinkt wat luidruchtig, maar
dat is op deze plaats misschien niet geheel ontoepasselijk. In tegenstelling tot
Modiano, die integraal vertaald is en hier dus kennelijk aanspreekt, heeft Remy lang
moeten wachten op een vertaling van een van zijn boeken in het Nederlands. Dat het
uiteindelijk Oriëmt-Express uit 1979 is geworden, is niet zo gek. Zo'n titel verkoopt
zich zelf, zeker als je er in de vertaling nog eens Liefde in de Oriënt-Expres van
maakt, en op het omslag een foto plaatst die inspeelt op het gevoel van mondaine
nostalgie dat het reizen in grote internationale treinen pleegt op te roepen. Dat titel
en foto het inderdaad moeten doen, blijkt ook al uit het feit dat de naam van de auteur
in minuscule lettertjes wordt weggefrommeld, als gold het hier een deel uit de
bouquet-reeks.
Het boek is een raamvertelling, waarbij het raam dienst doet als bindmiddel om
een aantal losse verhalen een gemeenschappelijke context te verschaffen. Een
journaliste, Lise Bergaud, reist met de trein naar Venetië om daar de oude diplomaat
Paul de Morlay te ontmoeten, die erin heeft toegestemd om haar het verhaal van zijn
carrière te vertellen. De eerste zinnen zijn erg mooi, in zoverre zij de aandacht van
de lezer onmiddellijk weten te pakken: ‘Het meisje keek op haar horloge: negentien
uur twaalf. Met geen andere bagage dan een reistas stond ze aan het eind van het
perron te wachten, daar waar de internationale treinen van het Gare de Lyon
vertrekken. Zij wachtte, en het zag er naar uit dat zij vergeefs stond te wachten.’ De
fotograaf die haar zou vergezellen komt inderdaad niet, en zij vertrekt alleen.

W.F. Hermans
Het is niet onmogelijk, dat de lezer op dit punt een déjà-vu-gevoel heeft, althans zo
verging het mij. De opening lijkt namelijk als twee druppels water op W.F. Hermans'
laatste verhaal Geyerstein's dynamiek, waarin een jonge journaliste met de trein op
weg gaat om de oude architect Geyerstein te bezoeken. Zij reist alleen, omdat haar
man, die de fotoreportage zou verzorgen, kort tevoren is verongelukt... Hermans
schreef het verhaal in 81-82. Het is dus mogelijk dat hij Remy's boek heeft gelezen,
maar ik houd het toch maar op een uiterst curieuze coïncidentie.
Paul de Morlay blijkt een oude charmeur, die de loop van zijn carrière ophangt
aan de vrouwen die hij heeft ontmoet. Het is de tijd van de Eerste Wereldoorlog en
het interbellum, en de verhalen voeren ons langs Boedapest, Wenen, Venetië,
Boekarest, Duitsland en Istanboel, langs de plaatsen waar de internationale politieke
intriges zich afspelen tegen de dreiging van het opkomende fascisme en
nationaal-socialisme. En, wil Morlay ons doen geloven, achter elke intrige staat wel
een vrouw die door haar betoverende eigenschappen vaak een beslissende invloed
kan uitoefenen op de loop der gebeurtenissen. ‘Maar is het niet zo, dat het ons lot is
dupe te zijn. Van Maria, of van Antonella, of van Jenny...’
Het is de zware romatiek van een wereld in ontbinding, een wereld waarin
emigranten en vluchtingen de anonimiteit zoeken van vluchtige hotelkamers, om,
de volgende dag alweer de trein te nemen naar een plaats die wellicht niet veiliger
zal zijn. Wat Remy hier poogt is de sfeer te herscheppen die we zo goed kennen uit
de Hollywoodfilms in zwart-wit van de jaren veertig, met sterren als Humphrey
Bogart, Peter Lorre, Ingrid Bergman en Charles Boyer, en waarvoor Casablanca en
Arc de Triomphe model kunnen staan. Of ze tevens model staan voor de werkelijkheid
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van toen is de vraag, maar Remy slaagt natuurlijk al als hij bij zijn lezers een gevoel
van authenticiteit weet op te roepen.
In Oriënt-Express past hij nog een supertruc toe. De oude diplomaat Paul de Morlay
is een tot in de naam nauwelijks verhulde vermomming van de Franse
diplomaatschrijver Paul Morand, die geldt als de vertegenwoordiger bij uitstek van
de ‘roaring twenties’ en ‘jazz-age’. De Franze lezer zal door dit boek in ieder geval
zonder veel moeite herinnnerd worden aan Morands romans uit het begin van de
jaren twintig Ouvert la nuit, waarin in zes verhalen - net als bij Remy! - zes avonturen
met vrouwen beschreven worden die zich eveneens afspelen ‘ergens’ in Europa. Ook
hier lijken Remy's bedoelingen weer duidelijk. Voor de beschrijving van de frivole
kanten van dit ondergangstijdperk kun je moeilijk om een figuur als Morand heen,
en dus eert Remy hem met het schrijven van een vervolg op Ouvert la nuit. Door in
de huid van Morand te kruipen, vereenvoudigt hij bovendien zijn ontdekkingsreis
naar het verleden. De dank die hij verschuldigd is aan Morand wordt in het boek
terloops aangeduid als Remy Paul de Morlay tegen zijn biografe Lise Bergaud laat
zeggen: ‘en vooral (...) Paul Morand, aan wie ik zelf vanavond denk, omdt hij ook
zijn invloed heeft op het boek dat u nu voor mij gaat schrijven...’.
Het is goed, dat de Nederlandse lezer nu eindelijk via een goede vertaling van
Dick Kolthoff en G. Lambert kan kennismaken met een Frans auteur die zeker de
moeite waard is, maar, hoewel er een paar mooie verhalen in staan, vind ik
Oriënt-Express zeker niet Remy's beste boek. Daarvoor stoort de af en toe bepaald
sentimentele stijl à la Vicky Baum mij te veel. Ik gaf niettemin graag toe, dat dit een
kwestie van smaak is, want deze accenten zijn door Remy ongetwijfeld bewust
aangebracht, omdat ze nu eenmaal horen bij tot totaalbeeld van die kanten van een
tijdperk die hij wilde belichten. En, in het door elkaar heen gebruiken van
incongruente elementen is Remy nooit kinderachtig. Het is waarschijnlijk zijn vorm
van gevaarlijk leven.
■
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Het Poolse gezicht
Witkiezwicz' grimassen en het koele constructuvisme
Judith Staghouwer

Tytus Czywewski, Portret van Bruno Jasienski, 1921

Bruno Schulz, naakte man geranseld aan de voeten van een vrouw

Katarzyna Kobro, Compisiton spatiale /4/, 1929

In het Centre Pompidou in Parijs is tot 26 september een tentoonstelling
over de Poolse kunst in de twintigste eeuw: Présences Polonaises - L'art
vivant autour du Musée de Lodz. Het grootste deel van wat er te zien is
komt uit het Museum voor moderne kunst in de plaats Lodz, aangevuld
met werk op het gebied van literatuur, fotografie, film, theater, architectuur.
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De tentoonstelling laat zien hoe internationaal de Poolse kunst was en is
en hoezeer er altijd sprake is geweest van een avantgarde: in de beeldende
kunst, fotografie en literatuur. Van het constructivisme van Strzeminski
tot de romans van Gombrowicz en Schulz tot het toneel van Mrozeck. De
omvangrijke catalogus is in de Nederlandse boekhandel te koop: 334
pagina, f61,60, importeur Idea Books.
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Een ding is zeker: van realisme is de laatste zeventig jaar in de Poolse literatuur en
kunst geen sprake geweest. Het scala ‘ismen’ reikt van symbolisme, constructivisme,
formisme tot surrealisme. Tijdens mijn rondgang door de tentoonstelling was er één
moment, slechts de duur van een flits, dat ik behoefte had aan iets dat niet totaal
geabstraheerd of niet totaal door de psycho-analyse à la Polonaise gedemoniseerd
was: een schilderij van Matisse bij voorbeeld. Het was maar een flits, omdat de Poolse
kunst van een iets te ijzeren consequentie is, hoe uiteenlopend de stromingen ook
zijn.
De afwezigheid van enig realisme is een goed teken: de Poolse kunstenaars, althans
degenen die toonbaar zijn, schijnen niets te weten van zoiets als socialistisch-realisme
of daaraan verwante met zachte hand opgedrongen stijlen. Het is geheel aan hen
voorbijgegaan: de socialistisch-realistische Pegasus vliegt slechts op de lijn
Moskou-Oost-Berlijn, en zelfs daar wordt de dienst niet consequent uitgevoerd. Deze
negatie van het realisme heeft vanaf het begin plaatsgehad en zet zich onverminderd
voort in de hedendaagse kunstenaars, uit kunstzinnige overtuiging en uit solidariteit
met de geschiedenis van de Poolse kunst in de twintigste eeuw. Dat deze
tentoonstelling in Parijs gehouden kan worden zegt al genoeg van de Poolse kunst.
In feite is Présences Polonaises een tentoonstelling in de reeks Paris/New York en
Paris/Moskou en zou hij Paris/Lodz moeten heten als de plaats Lodz niet zo weinig
teweeg zou brengen bij degenen die zich voor kunst interesseren. Deze plaats,
ongeveer honderdvijfentwintig kilometer ten zuid-westen van Warschau, heeft een
museum dat in 1932 werd geopend en het eerste museum voor moderne kunst van
de eeuw werd: het in Italiaanse neo-barok opgetrokken, en somber ogende, Museum
Sztuki. Het accent van de tentoonstellingen Paris/Moskou en Paris/New York lag
ook op de jaren twintig en dertig, evenals het geval is bij deze tentoonstelling: het
was de tijd waarin de kunst, en vooral de beeldende kunst, werkelijk internationaal
was. De Poolse kunst uit die tijd bestond bij de gratie van haar internationale
contacten. De oprichter, in 1922, van het al die tijd invloedrijke tijdschrift Zwrotnica,
Tadeusz Peiper, onderhield contacten met tijdschriften in andere kunstzinnige
hoofdsteden: met La Vie des Lettres van Bauduin in Parijs, Het overzicht van Michel
Seuphor en Jozef Peeters in Antwerpen, Ma van Kasak in Wenen. Hij was zelf een
polyglot, had gewoond in Parijs, Berlijn, Madrid en Barcelona en kwam naar Cracovie
in Polen terug om, begeesterd door het futurisme, Zwrotnica op te richten, dat als
ondertitel meekreeg ‘Metropole. Masse. Machine.’
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Portret, 1926, door S.I. Witkiewicz

Lodz werd uiteindelijk de plaats waar de internationale stroming van het
constructivisme - Malevitch, Van Doesburg, Mondriaan, Strzeminski, Kobro e.a. vaste voet kreeg. De tentoonstelling begint niet met dit constructivisme, maar met
iemand die op alle gebieden van de Poolse kunst tussen de twee wereldoorlogen zijn
invloed heeft gehad: Stanislaw Witkiewicz (1885-1939), schilder, toneelschrijver,
fotograaf, romancier en essayist. Hij zet de toon, omdat we als eerste een serie foto's
van hem zien waarop hij rare gezichten trekt. Hij heeft een wit pak aan en een hoed
op en trekt zijn gezicht in alle denkbare uitdrukkingen, een Woody Allen avant
Woody. De foto's zijn door Witkiewicz zelf gemaakt, waardoor de ironie nog sterker
is. Witkiewicz beschouwde de fotografie bovenal als een humoristisch medium dat
niet realistisch gebruikt moest worden. Er is geen foto waar hij, of iemand die hij
fotografeert, gewoon op staat. Hij verkleedt zich, verschuilt zich achter takken, neemt
de houding van een smekende priester aan.
Het surrealistische aan zijn foto's
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keert terug in zijn schilderijen, waarvan ik openhartig beken dat ik ze afschuwelijk
vind. Er schijnt sprake te zijn van invloed van Picasso op Witkiewicz; wat ik zie is
een bonte werveling van demonische figuren en kleuren waarvan de titel soms luidt
‘Confusion générale’, maar waarvan ik denk dat hij wel vaker gebruikt had kunnen
worden. Het zijn schilderijen die men, met een begrip uit een heel andere tijd,
‘psychedelisch’ kan noemen: vlammende staarten, draken, halfmenselijke figuren,
mensen met slangegezichten, monsters. In zijn tekeningen valt vooral de seksuele
preoccupatie op die voor veel gegiechel zorgt bij verdwaalde Engelse bezoekers van
de tentoonstelling. Een muziekje van gegiechel steeg op toen drie Engelse dames
voor de tekening stonden waarop Witkiewicz de open benen van een vrouw had
getekend met de centrale plaats in de gedaante van een kat. Heel anders, maar met
een niet minder demonisch accent, zijn Witkiewicz' portretten. Ze zijn in grote getale
en twee rijen dik in een aparte zaal van de tentoonstelling te zien en geven elke
bezoeker een schok: hoe is het mogelijk dat iemand zoveel echte mensen zo heeft
kunnen tekenen? Het zijn geen flatterende portretten, meestal op een donkere of
gekleurde ondergrond getekend en met snelle hand en kleurkrijt. Een eindeloze stoet
van verwrongen gezichten trekt voorbij en herhaaldelijk sta je perplex van de
getourmenteerdheid waarmee het getekend moet zijn.
Deze portretten van Witkiewicz hebben een curieuze geschiedenis. Ze ontstonden
nadat hij officieel een firma opgericht had die in opdracht vervaardigde: La firme de
portraits S.I. Witkiewicz. Dat was in 1925, het jaar dat hij zijn jarenlang verdedigde
theorie van de La forme pure liet vallen, beschreven in zijn boek Les Formes nouvelles
en peinture (1918). Die ‘zuivere vorm’-theorie was een reddingsactie tegen het
verdwijnen van het mysterie en de metafysica uit het leven, door de komst van de
machines, filosofisch, psychologisch en historiografisch onderbouwd. Witkiewicz
was, in tegenstelling tot de suggestie die zijn schilderijen oproepen, een erudiet en
geestig filosoof met demonische kanten. Hij was een jeugdvriend van de
cultureel-antropoloog Malinowski en maakte met hem ook reizen. In 1923 schrijft
hij Malinowski een brief in het Engels waarin hij zijn problemen met vrouwen
voorlegt en in het bijzonder het probleem waarmee hij op dat moment zit: hij is
verliefd geworden op een negentienjarig joods meisje en of Malinowski per omgaande
wil schrijven of hij met haar moet trouwen: ‘Write me please immediately, because
it is the most dangerous moment in my life.’ De oprichting van de portretten-firma
heeft evenzeer iets burlesks. Hij stelt een ‘reglement’ (‘om alles niet steeds te hoeven
herhalen’) op voor potentiële klanten met zeventien paragrafen onder het motto ‘Le
client doit être satisfait. Malentendus eclus.’ Het regelment voorziet in alles, maar
kritiek op het gemaakte portret wordt in paragraaf 3 niet toegestaan. De klant kan
zijn wensen kenbaar maken, met name de dames: die kunnen bedingen dat hun
schoonheid goed tot uitdrukking komt. Hij beschrijft de verschillende types die
mogelijk zijn en als het uiteindelijk niet bevalt betaalt de klant een derde van de prijs.
Dat de tentoonstelling zal uitlopen op vele zalen met constructivistische, koele
kunst is na Witkiewicz demonische schilderijen en portretten nauwelijks denkbaar.
Maar er is voor een overgang gezorgd in de persoon van de schrijver en tekenaar
Bruno Schultz. Hij is minder veelzijdig, dat is het minste wat men van hem kan
zeggen. De precieuse schrijver van bedachtzame verhalen in De kaneelwinkels en
Sanatorium Clepsydra is als tekenaar een monomaan. De poëtische en filosofische
dynamiek van zijn autobiografische werk over het leven in een dorp en met een vader
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die steeds maar gedachten en verhalen spuit waarin hij de wereld als een demiurg
opnieuw wil scheppen, doen niet vermoeden dat Schulz als tekenaar slechts één
obsessie had: het uitbeelden van masochistische scènes waarop een naakte of geklede
vrouw hooghartig neerkijkt op een of meerdere mannen waarvan er één haar voet
mag kussen, liggend in het stof, kruipend van nederigheid. Er zit wel variatie in de
tekeningen, maar weinig, en op elke tekening is Schulz zelf te ontdekken, óf als de
nederige kusser, óf als verscholen toeschouwer. De tekeningen hebben iets van
Felicien Rops. In De kaneelwinkels komt een passage voor die op deze masochistische
scènes betrekking heeft: in het hoofdstuk ‘Het traktaat over de mannequins’ zit de
vader weer te oreren over het scheppen van de wereld en praat over de ‘materie’
alsof het een vrouw is die door de geest gekneed zal worden. Zijn toehoorders zijn
twee naaistertjes, de meid Adela en de verteller, zijn zoon. Op een gegeven moment
is de suggestie van vrouwelijkheid zo groot dat Adela haar rok optrekt en haar been
uitstrekt. De vader wordt bijna onwel van begeerte en masochisme en volvoert het
blijkbaar bekende ritueel: op zijn knieën haar voet kussen.

Franciszka en Stefan Themerson, avontuur van een dapper man, 1937

De Poolse kunst ‘internationaal’ noemen is een manier om niet rechtstreeks te
zeggen dat ze vooral ingebed is in stromingen die niet in Polen zelf ontstaan zijn.
Toch kan men zeggen dat er veel tegelijk in Europa gebeurde, ook al ontstaat er pas
in 1924 een echte groep verwante kunstenaars die het constructivisme in Polen gezicht
geven, met als belangrijkste W. Strzeminski, M. Szczuka, Katazyrna Kobro. Dat was
de groep Blok, voortgekomen uit een gemeenschappelijke reactie op een artikel van
Tadeusz Peiper in Zwrotnica. Er waren eerdere uitingen van Poolse avant-garde
geweest, zoals de tentoonstelling in Lwow in 1913 met futuristische en kubistische
kunst, en de oprichting van tijdschriften waarin de moderne kunst werd behandeld:
Czas in 1913, Zdrój in 1917 en Formísci in 1919. De ontvangst van de avant-garde
kunst in Polen was niet algemeen hartelijk, maar de kunstenaars waren sterk. Het
relaas over de ‘Avant l'avant-garde’ van Stanislas Zadora in de catalogus is daar
duidelijk over. De invloed van de Russische revolutie en van daarbij horende
wederrechtelijke grensoverschrijdingen liet zich gelden, met name in de criticus K.
Winkler. De kunstenaars voelden ook de hete adem van een uitspraak van Trotski
in hun nek, luidende: ‘Le chemin vers la revolution mondiale passe sur le cadavre
de la Pologne bourgeoisie.’
Na 1922 volgen de ismen elkaar op in de Poolse kunst: futurisme, Formisme,
constructivisme en het ene manifest na het ander verschijnt. Een naam die steeds
weer opduikt is die van Wladimir Strzeminski. Hij behoorde al bij de Blok-groep en
verzorgde onder meer de typografie van het gelijknamige tijdschrift, maar ook van
Zwrotnica. Opvallend daarbij is hoezeer de avant-garde tijdschriften toen op elkaar
leken. De typografie van Strzeminski lijkt veel op die van Van Doesburgs Mécano
en allebei hebben ze een voorliefde voor de Bold, de letter waardoor ook de typografie
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van i10 wordt bepaald. Het is vooral de overeenkomst van deze typografie, en
natuurlijk de inhoud van de tijdschriften, die alles zo in-
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ternationaal maakt. Er verschenen ook tweetalige tijdschriften die daaraan
meewerkten, zoals L'Art Contemporain dat werk publiceerde van Arp, Léger, Seuphor,
Tzara en van Poolse kant Prybos, Strzeminski, Kobro en Stazewski. Het blad bestond
maar twee jaar (1929-1930), maar was hoogwaardig. De groep die in 1929 ontstond
zou de Poolse kunst uit die tijd gaan bepalen: de a.r. ofwel artistes révolutionaire
en ook daarbij treffen we weer Strzeminski aan, naast Kobro, Stazewski, Przybos en
Brzekowki. Van deze is Kobro de enige vrouw; zij maakte geometrische sculpturen
van vlakken, bollen en cirkels in primaire kleuren die zo in de buurt van Rietveld
zouden kunnen staan, maar een oorspronkelijke indruk maken.
De kunstenaars van de a.r.-groep waren wel zo revolutionair dat ze zich herinnerden
dat tijdens de Russische Revolutie het Museum voor Artistieke Cultuur was opgericht
in Petrograd waar de Russische avantgarde werd beschermd. In navolging daarvan
wilden ze in Lodz ook een dergelijk museum. De groep kreeg toestemming een
representatieve keuze te maken uit de kunst van de laatste tien jaar, onder aanvoering
van Strzeminski. De socialistische wethouder van cultuur wilde echter ook dat het
museum niet alleen maar een conserverende functie kreeg. In februari 1932 werd
het Museum Sztuki in Lodz geopend en het werd daarmee het eerste museum voor
moderne kunst, een soort Centre Pompidou op kleine schaal, omdat het een bibliotheek
en documentatieafdeling kreeg. De taak was een internationale collectie aan te leggen
en een specifiek Poolse vanaf de achttiende eeuw. Het bijzondere was dat de eerste
collectie werd samengesteld door de levende kunstenaars zelf die zich hadden
geprofileerd in de jaren twintig en dat buitenlandse kunstenaars werken afstonden:
Arp, Calder, Delaunay, Léger, Van Doesburg, Ernst, Vantongerloo, Malevitch. In
de jaren dertig floreerde het museum onder zijn eerste directeur Dr. Marian Minich,
maar hij kreeg last van belangstelling van nazistische zijde, werd aan het einde van
de jaren dertig geïnterneerd en de kunstwerken van het museum in Lodz kon men
daarna aantreffen op de tentoonstelling Entarterte Kunst. Het gevolg van de oorlog
was dat Minnich in 1945 een ‘musée-fantôme’ terugzag waaruit bijna alles verdwenen
was, zodat hij weer helemaal opnieuw kon beginnen met de vorming van een collectie.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

Teresa Zarnower, Amnestie voor de politieke gevangenen, 1926

De tentoonstelling toont ook het Poolse aandeel op het gebied van de fotografie,
film, theater en cabaret. De literatuur wordt getoond met schrijvers waarvan er een
opmerkelijk groot aantal hun heil buiten Polen hebben gezocht: het werk van
Gombrowicz, Milosz, Lem, Borowski, Rozéwicz, Mrozek, Konwicki. Bij de afdeling
film valt het werk op van de ook in Nederland bekende Stefan en Franciszka
Themerson: zij maakten ‘fotogrammen’ en surrealistische films, waarvan de bekendste
Europa is. In de catalogus staan daar foto's uit, maar een nog betere indruk van de
bedoelingen van de Themersons krijgt men uit het boek dat zojuist bij De Harmonie
is verschenen: The Urge to Create Vision. Het is een nieuw boek van Themerson,
maar het grootste deel schreef hij in 1936, hij voegde erin 1946 nog het een en ander
aan toe en liet het toen in een la verdwijnen. Op aandrang van De Harmonie & De
Gaberbocchus heeft hij het materiaal opgedolven. Het is een historisch werk, maar
de Themerson-stijl en belangstelling nam in de jaren dertig een aanvang: het boek
is een rijk geïllustreerd doorlopend gesprek over het werkelijkheidsgehalte van de
werkelijkheid in film en fotografie en bevat daarom prikkelende uitstapjes naar
Berkeley, Bacon, Gilbert Ryle, een korte geschiedenis van de uitvinding van de film
en fotografie, een prachtige paragraaf over de wonderlijke effecten van slordig
camerawerk, een stuk over de eerste radio die Themerson in 1924 zelf bouwde
enzovoort. En dat alles gericht aan de lezer, die steeds wordt aangesproken met ‘You,
my dear Sir or Madam’, wat een sterk bewijs is van Themersons emancipatorisch
fatsoen avant l'emancipation aujourd' hui. Wat men uit The Urge to Create Vision
kan leren is dat waarschijnlijk alle Poolse kunstenaars iets van de demiurgische
neigingen van Schulz' vader hebben: ze willen de wereld opnieuw scheppen, althans
zien.
■
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De weg naar het oude Zuiden
Hoe Margaret Mitchell ‘per ongeluk’ een bestseller schreef
The Road to Tara The life of Margaret Mitchell The Author of Gone with
the Wind door Anne Edwards Uitgever: Hodder and Stroughton 349 p.,
f52,85 Importeur: Nilsson and Lam
Doeschka Meijsing
Amerika - dat is het open Westen; de sophisticated en neurotische Oostkust; en
eventueel het Midden, rijk aan vee en olie. Maar het Zuiden, the Old South, nee dat
is toch eigenlijk al het buitenland. Het sterkst is die opinie verwoord door William
Faulkner, de onovertroffen schepper van dat Zuiden. In Absalom, Absalom! laat hij
Steven, de kamergenoot van de hoofdpersoon op Harvard, uitroepen: ‘How do they
live in de South? Why do they live in the South? Why do they live at all?’ Het Zuiden,
dat is een onbegrijpelijk andere wereld.
Lang voordat ik kennis maakte met the Old South van William Faulkner, werd ik
gebiologeerd door een foto uit de tentoonstelling ‘The Family of Men’, eind jaren
vijftig. Het was een foto uit 1865 en wat er op te zien was, was het zeer stoffige lijk
van een soldaat, de ransel gestolen, de bajonet nutteloos aan zijn zijde. Wat de foto
zo fascinerend maakte was de datum, 1865, alsof daarmee ook dat dode
soldatenlichaam al bijna honderd jaar oud was. Het was, zo leerde het onderschrift,
een slachtoffer van de Amerikaanse Burgeroorlog, een van de verliezers, een soldaat
van de Zuidelijke troepen.
Het moet die foto geweest zijn die mij tenslotte leidde naar het boek Gejaagd door
de wind van Margaret Mitchell. Weliswaar las ik, vanwege omstandigheden, dat
boek in het Duits: ‘Vom Winde verweht’, en bovendien nog in gothisch letterschrift,
zodat ik tot het moment waarop ik de film zag die naar het boek gemaakt was, in de
waan verkeerde dat de geliefde van Scarlett O'Hara Rheff Butler heette, in plaats van
gewoon Rhett Butler.

Gejaagd door de wind is het epos van de Amerikaanse Burgeroorlog, gezien vanuit
het perspectief van de Zuidelijke families; meer nog, het is het romantische relaas
van het teloorgaan van een wereld, de wereld van het Zuiden, gedurende de jaren
1861-1865, toen bewoners van één land, Gods eigen Amerika, elkaar met bajonet
en vuurloop te lijf gingen. Na afloop van die oorlog waren er 620.000 gesneuvelden,
de katoenplantages van het zuiden waren grotendeels verwoest en de slavernij was
afgeschaft. Aangezien het Zuiden grotendeels op slavernijarbeid zijn
katoen-hegemonie ophield, was de uitslag van die oorlog het doodvonnis voor het
Zuiden.

Afstand-bediening
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Wat De negerhut van Oom Tom over de hele wereld aan sympathie voor de
Noordelijken gekweekt had, dat deed, zeventig jaar na de Burgeroorlog, Gejaagd
door de wind voor de Zuidelijke zaak. Het boek verscheen in 1936 en was, nog vóór
het in het boekenzaken lag, al een best-seller, en dit onverkwikkelijke woord kan nu
eens voor één keer letterlijk genomen worden. Op dit moment zijn er zes miljoen
‘hardcover’ exemplaren van verkocht in de Verenigde Staten, één miljoen in Engeland
en negen miljoen over de rest van de wereld. Elk jaar worden er nu nog
honderdduizend ‘hardcover’ edities verkocht en tweehonderdvijftigduizend pockets.
Wat dit boek zo waanzinnig populair maakt? - de sociologen mogen het zeggen.
Was het omdat oorlog altijd een geliefd thema is? Omdat de Burgeroorlog de enige
échte oorlog is die de inwoners van de Verenigde Staten aan den lijve hebben
ondervonden? Omdat het tot op de dag van vandaag voor hen de eerste en laatste
keer was dat huis en haard en dochters door het vuur bedreigd werden? Sinds die
tijd zijn de Amerikanen immers op afstandbediening overgegaan. Als het Russische
volk, dat zijn hele bestaan geplaagd werd door het platbranden van haard, huis en
dochters, Oorlog en Vrede had, dan had het Amerikaanse de beschikking over Gejaagd
door de wind. Verder geen verschil tussen die twee lijvige romans?

Scarlett O'Hara en Rhett Bulter Margaret Mitchell

Wel degelijk. Oorlog en vrede is van ‘ons’: subtiel, genuanceerd, superieur in zijn
auctoriale beheersing en overzicht, zwak maar hogelijk ethisch in zijn pretenties.
Margaret Mitchells roman moet het niet van die gewaardeerde eigenschappen hebben.
Haar roman heeft alle ‘eigenschappen’ van de Nieuwe Wereld: vitaal, beeldend en
romantisch. Om met de eerste eigenschap te beginnen: de wet van de bestseller wilde
dat de hoofdpersoon Scarlett O'Hara was wie ze was, de wilde, ongebroken heldin
van Ierse afkomst die zich in de recente geschiedenis van de Burgeroorlog handhaafde
door niet met weemoed naar de teloorgang van haar mooie, eigen wereld te kijken,
maar zich in die ondergang als een leeuwin te handhaven. Romantisch is het boek
omdat de eigenlijke tragiek niet de ondergang van het zwaarmoedige Zuiden is, maar
de liefde van Scarlett O'Hara voor een onbereikbare ‘softie’, Ashley Wilkes - tot het
moment waarop ze er achter komt dat niet Ashley maar de ontembare Rhett Butler
haar liefde is. Dan is het al te laat. ‘What shall I do?’ vraagt een wanhopige Scarlett
op het eind van het boek aan Butler. ‘My dear, I don't give a damn.’ antwoordt die.
Tranen bij Scarlett en bij de lezer, die het hele boek lang dit heeft zien aankomen.
En beeldend is het boek óók. Niet voor niets sluit de film die in 1939 door Selznick
op basis van het boek gemaakt is, perfect aan op de beel-
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den die de lezer bij lezing voor ogen had. Scarlett O'Hara kon niemand anders zijn
dan Vivian Leigh en Rhett Butler geen andere dan Clark Gable. En wat te denken
van de grote brand van de stad Atlanta? Nog nooit heeft zo duidelijk in de
filmgeschiedenis een decor van bordkarton in brand gestaan, zonder dat het enige
afbreuk deed aan de fictie waarin de kijker zich gevangen wist. Het moet de geest
en erfenis van Walt Disney zijn dat men zich bij zulk een bedrog neerlegt - en er nog
plezier aan beleeft ook: dit is zó onecht dat het echter wordt dan echt. Dit is zó ideaal
van illusie dat onze geschiedenis er illusie door wordt. En wat te doen ‘wenn nur ein
Traum das Leben ist’? Je er in begeven en het spel meespelen, opdat ook eindelijk
je hart gebroken wordt omdat het bordkarton breekt. Trouw aan de oppervlakte, zoals
Nietzsche al iets dergelijks formuleerde. Me dunkt, een kolfje naar de hand van de
erfgenamen van de Frankfurter Schule - of de structuralisten. Gejaagd door de wind,
zowel boek als film, is van ijzersterk, everlasting, bordkarton.
En nu is er iemand op het idee gekomen om een biografie te schrijven over de
vrouw, Margaret Mitchell, die Gejaagd door de wind geschreven heeft. Ik vind dat
we het Margaret Mitchell niet moeten kwalijk nemen dat ze maar één boek, ook al
was het dan meer dan duizend pagina's, heeft geschreven. Ik vind dat we het eerder
Anne Edwards voor de voeten moeten werpen dat ze een meer dan driehonderd
pagina's tellende biografie over Mitchell heeft weten uit te tikken, die ‘van steke tot
steke’ van onbenulligheden aan mekaar hangt. Allemachtig, wat een biografie.

Margaret Mitchell

Anne Edwards is de schrijfster van biografieën over Vivian Leigh, Judy Garland
en Sonya Tolstoi - niet echt een rijtje om je gelukkig te maken. Ze moet ooit
aangetrokken zijn door het succes van Margaret Mitchell, schrijfster van één roman,
en iemand moet haar wijs gemaakt hebben dat daar best een boek in zou zitten. Wat
Anne Edwards vervolgens gedaan heeft is alle vrienden van Margaret Mitchell
raadplegen, enige correspondentie doorwerken, en een biografie schrijven die bijna
in elk hoofdstuk begint met een veelbelovende zonsop- of ondergang, om in de rest
van het hoofdstuk te verwateren in dingen die niemand wil weten.
Om kort te gaan: Margaret Mitchell was in haar jeugd een ‘tomboy’, die één grote
passie had: het luisteren naar verhalen over de Burgeroorlog; in haar vroege
volwassenheid was zee een bekwaam journalist van de plaatselijke krant, een flirtig
type in de traditie van de Jazz Age, die wel tegen een stevige borrel kon en dan ook
de verkeerde man trouwde. Die man liep van haar weg en sloeg haar en nadat dat
gebeurd was trouwde ze een ander met wie ze het tot de dood uithield. Tenslotte ging
het met haar been, vanwege een aantal ongelukken, niet goed en schreef ze half
invalide Gejaagd door de wind. Het succes dat daarop volgde had ze niet verwacht
en tot aan haar dood blijft ze over dat eclatante succes klagen op een manier dat de
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lezer denkt dat het haar niet groot genoeg kon zijn. Een vervelend soort vrouw,
kortom ijdel, lastig, nietszeggend en quasi bescheiden. Maar misschien is dat alleen
omdat Anne Edwards zo onbenullig over haar schrijft. Waarschijnlijk valt er ook
helemaal niet zoveel te vertellen over de vrouw die ‘per ongeluk’ een ijzersterke
bestseller schreef.
Wie tegenwoordig met de KLM op de nieuwe lijn naar Atlanta vliegt, zal onder
de indruk zijn van de nieuwe stad die in het Zuiden opgebouwd wordt. Atlanta moet,
gezien alle nieuwe projekten, het visitekaartje van het Zuiden worden. Maar wie het
geluk heeft, bij voorbeeld vanwege een wegomlegging, te belanden in de oude
arbeiderswijk van Atlanta, zal zien dat de Deep South niet door de brand van 1865
verwoest is. Daar is het nog allemaal, de vochtige hitte, de hele oude eiken en de
afstammelingen van de bevrijde slavenbevolking, die op de veranda's van hun houten
huizen gelaten kijken naar een wereld die nooit meer zo mooi wordt als Margaret
Mitchell hem beschreef. Het succes van een boek stemt niet altijd overeen met het
succes van de werkelijkheid.
■
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Een vreemdeling in Amsterdam
Ter herinnering aan Alvin W. Gouldner
Theory and Society Special Issue in remembrance of Alvin W. Gouldner
Volume 11 nr. 6 Uitgever: Elsevier Science Publishers, f95, G. Benthem van den Bergh
In het begin van de jaren zeventig kwam een lange, wat dikkige, roodharige
Amerikaan naar Amsterdam. Het was Alvin W. Gouldner, een van de bekendste en
origineelste Amerikaanse sociologen, in zekere zin de opvolger van H. Wright Mills.
Hij was benoemd tot hoogleraar in de sociologie en had grote plannen. Hij wilde een
‘Amsterdamse school’ in de sociologie oprichten, ervan uitgaande dat hij in het
bruisende, kosmopolitische Amsterdam - zo zag hij die zelfvoldane stad - voldoende
sluimerende energie zou kunnen losmaken.
Maar dat viel tegen. Er was minder belangstelling voor zijn ideeën dan Gouldner
had verwacht. Dat lag ook aan hem zelf. Voor Nederlanders is Amerika al een
belangrijk referentiepunt. Maar voor de meeste Amerikaanse ‘expatriates’ in Europa
is dat nog veel sterker. Alleen wat in Amerika gebeurt telt voor hun mee - en alleen
voor het Amerikaanse publiek blijven ze schrijven. Nederland bestaat voor
Amerikanen eigenlijk niet. Dat weten we natuurlijk wel, maar het is toch wat irritant
als het volstrekt duidelijk is dat iemand jóú wel veel denkt te kunnen leren, maar
omgekeerd helemaal niets. Gouldner liet daar geen enkele twijfel over bestaan en
dat is niet de manier om je een aanhang te verwerven. Amsterdam viel Gouldner ook
tegen - en de universiteit al helemaal. Hij vertrok dus na een paar jaar weer, met
enige bitterheid zoals uit een afscheidsbrief bleek, die goed paste in de kritiek op de
universiteit en de nieuwe vrijgestelden die toen in de mode kwam.
Toch was Gouldners verblijf niet zonder vrucht. Behalve dat hij in Amsterdam
aan zijn kritiek op het marxisme en de opkomst van intellectuelen als nieuwe klasse
werkte, organiseerde hij vlak voor zijn vertrek een groot sociologisch festival,
overigens niet aan zijn eigen universiteit maar aan de Vrije Universiteit. Maar het
belangrijkste resultaat van zijn verblijf in Europa was toch wel de oprichting van het
tijdschrift Theory and Society: renewal and critique in social theory, waarvan de
ondertitel de bedoeling al meteen duidelijk maakt: ruimte bieden aan nieuwe
ontwikkelingen in de sociologische theorievorming en het stimuleren van een kritische
discussie tussen verschillende theoretische perspectieven. Dat was een ambitieus
programma, gezien de neiging tot onderlinge verkettering in wetenschappen, die uit
een conglomeraat van verschillende ‘normale wetenschappen’ (Kuhn) bestaan, zonder
dat deze met behulp van een algemeen aanvaarde theoretische grondslag in een
cumulatieve ontwikkeling met elkaar verbonden kunnen worden, zoals dat bij de
natuurwetenschappen het geval is. Van kritische discussie kwam dan ook minder
terecht dan van het ruimte bieden aan programmatische artikelen over nieuwe,
overigens vaak vrij modieuze theorieën. De laatste jaren probeert de redactie
theoretische vernieuwing wel meer inhoudelijk op te vatten, dat wil zeggen, te doen
demonstreren aan de hand van specifieke vragen of problemen.
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Persoonlijkheid
Maar Theory and Society was vooral het blad van Gouldner zelf en weerspiegelde
diens eigen preoccupaties. Dat Theory and Society na diens vroege dood op 15
december 1980 een herdenkingsnummer aan Gouldner zou wijden, lag dus voor de
hand. En het getuigt van de inspirerende kracht van Gouldners persoonlijkheid, dat
het geen plichtmatig postuum ‘Festschrift’ is geworden, maar een combinatie van
zeer persoonlijke en abstracttheoretische beschouwingen, soms in een en dezelfde
bijdrage. Dat was ook een van Gouldners kenmerken: het snel kunnen overstappen
van het ene naar het andere abstractieniveau, en van theoretische naar normatieve
problemen. Dat stond centraal in zijn sociologiebeoefening, zoals Rod Aya in zijn
bijdrage ‘The Theory behind Theory and Society’ schrijft. Volgens Gouldner zou
sociologische theorie, vooral die van een vrij algemeen karakter, met zozeer bepaald
worden door de behoefte om de resultaten van empirisch onderzoek te verklaren
alswel om persoonlijke ervaringen zin en betekenis te geven. En als sociologische
theorie zo persoonlijk is, kan solipsisme alleen vermeden worden door rationele
argumentatie. De centrale vraag van ‘The Theory behind the Theory’ wordt dan wat
de sociale voorwaarden en vereisten daarvoor zijn. Gouldner bepleitte ‘het scheppen
van nieuwe gemeenschappen - in het bijzonder theoretische collectieven - voor
rationeel debat tussen vertegenwoordigers van verschillende theoretische
perspectieven’. Zij hoeven slechts één uitgangspunt te delen ‘to speak the truth and
expose lies’, zoals Noam Chomsky de verantwoordelijkheid van de intellectueel
heeft omschreven.
Gouldner wordt daarom heen en weer getrokken tussen de gevestigde socioloog
op de universiteit zijn en het buitenstaandersperspectief van een kritisch intellectueel.
Dit wordt vooral duidelijk uit de zeer interessante biografische bijdrage van Gouldners
leermeester Robert J. Merton ‘Genesis and Growth of Friendship’, die voor een groot
deel is opgebouwd uit brieffragmenten. Uit Mertons met veel sympathie geschreven
stuk blijkt wat een getalenteerd en veeleisend man, zowel voor zich zelf als voor zijn
vrienden, Gouldner was. Gouldner betitelde zich zelf als een ‘wayward soul’. Dat
was hij: een zwerver op zoek, een gedrevene, een hemelbestormer (Coser), meer een
achttiende-eeuwse filosoof dan een twintigste-eeuws socioloog (‘my deepest
inclination, always, is to communicate with laymen’).

Reflexief socioloog
Dat verklaart ook zijn ontwikkeling van arbeidssocioloog - zijn eerste boeken Patterns
of Industrial Democracy and Wildcat Strike - tot kennissocioloog of, zoals hij zelf
gezegd zou hebben: reflexief socioloog. De hoofdmoot van zijn werk behoort tot de
laatste categorie: zijn analyse van het begin van theorievorming over de samenleving
in Enter Plato: Classical Greece and the Origins of Western Social Theory; zijn
kritiek op het functionalisme van Talcott Parsons, en daarmee ook op de
Sovjet-sociologie in de Coming Crisis of Western Sociology en zijn driedelige kritiek
op het marxisme en de daarmee verbonden sociologie van intellectuelen, met als zijn
laatste boek Against Fragmentation, the Origins of Marxism and the Sociology of
Intellectuals.
De essays van Aya en Merton samen gelezen, geven een goed beeld van Gouldners
intellectuele ontwikkeling en van het verband tussen zijn werk en zijn persoon.
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Behalve nog wat meer persoonlijke herinneringen van Lewis Coser, Maurice Stein
and Dennis Wrong bevat het herdenkingsnummer van Theory and Society ook een
aantal meer substantiële artikelen over het werk van Gouldner. Uit de bijdrage van
Lemert en Piccone blijkt het gevaar van losgezongen abstracties in de gouldneriaanse
kennissociologie. Zo vind ik ook de discussie over de nieuwe klasse, die centraal
staat in de bijdragen van Szelenyi en Disco, niet zo erg interessant. De aardigste van
de inhoudelijke bijdragen vind ik die van Theda Skocpol, omdat zij als enige recht
doet aan Gouldners oorspronkelijke bedoeling met Theory and Society. Zij levert
vrij scherpe kritiek op Gouldners theorie over staatsmacht en politieke bevrijding en concludeert dat Gouldners beste werk eigenlijk niet zijn reflexieve sociologie,
zijn kritiek op functionalisme en marxisme was, maar zijn empirisch
politiek-sociologisch werk, zoals het essay ‘Over stalinisme als intern kolonialisme’,
waarover haar bijdrage gaat. (Voor de Nederlandse vertaling van dat essay zie De
Gids, jaargang 142, nr. 19, 1979). In overeenstemming met Skocpols waardering is
van Gouldner zelf ook een lang politiek-sociologisch stuk opgenomen over de strijd
van Marx met Bakoenin tijdens de Eerste Internationale.
Gouldner was, dat blijkt uit dit interessante nummer van Theory and Society, een
veelzijdig man die een weliswaar ongelijk maar zeer stimulerend oeuvre nalaat.
School zal hij zelf waarschijnlijk niet maken, maar dat was ook niet zijn bedoeling.
Als Theory and Society zijn streven naar rationele discussie tussen verschillende
theoretische perspectieven zou kunnen verwezenlijken, is zijn erfenis al belangrijk
genoeg.
■
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Over misantropie en kameleons
L.H. Wiener, Daan Cartens en Gerrit Jan Zwier vertellen
Misantropie voor gevorderden door L.H. Wiener Uitgever: Bert Bakker,
128 p., f19,50
Naamloze angst door Gerrit Jan Zwier Uitgever: Ambo, 127 p., f19,50
Duel door Daan Cartens Uitgever: Bzztôh, 94 p., f19,50
Reinout Hogeweg
De gemeenschappelijke noemer van de vijf verhalen in Misantropie voor gevorderden
van L.H. Wiener is het niet (meer) willen omgaan met andere mensen, een pleidooi
voor het als eenzame wolven verder voortbestaan. Contact tussen de mensen onderling
leidt toch maar tot misverstanden en ellende. Op het gezegde, dat de éne mens voor
de andere een wolf is, wordt dan ook in de titel van het eerste verhaal: Homo homini
lues gezinspeeld, alleen is de wolf uit de klassieke oudheid hier vervangen door de
geslachtsziekte van onze verlichte tijd.
De ik-figuur in dit verhaal kiest voor het solitaire leven, maar heeft nogal inconsequent
nog wel een telefoon en via dit indringend apparaat zoekt een vroegere leerlinge van
hem contact om ‘weer eens met elkaar te praten’. Hij grijpt onmiddellijk naar de fles
- dat zal hij overigens in het héle verhaal blijven doen om ten slotte over ‘een zwaar,
gestadig bonzen’ in zijn hoofd te klagen - maar maakt toch een afspraak. Na een
moeizame avond met veel praten, maar weinig ‘communicatie’, belanden zij wel
samen in bed, maar van een vreugdevolle ontmoeting kan ook daar bepaald niet
gesproken worden.
Het op zich zelf nog wel redelijke verhaal wordt helaas zó gewild ironisch en
semi-lichtvoetig verteld, dat de lezer, indien hij dat niet al had, voorgoed genoeg
krijgt van die toon. Het verhaal wémelt van de ‘leuke’, korte zinnetjes als: ‘Dat
werk.’, ‘Dit kon zo niet.’, ‘Ik moest wat zeggen.’, ‘Het zou kunnen.’, ‘Zo moest je
dat zien.’ en ‘Dat was dus opgelost.’. Ik geef deze citaten ‘Om maar een idee te
geven.’, ‘Heel grappig.’. De twee volgende verhalen, waarbij de ik-figuur in het ene
als solitair een vrouw ontmoet, die door al die eenzaamheid lichtelijk paranoïde is
geworden en dus tot schrik van de ik ‘met iemand moet praten’ en in het andere erg
treurig en nu 's morgens al dronken wordt, omdat zijn hond, de steun en aanspraak
van de misantroop, overleden is, vertonen minder dit euvel van de ironie, maar
overtuigen evenmin.
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L.H. Wiener

In deze bundel staan echter ook twee oudere verhalen: Jachttafereel (uit 1967 en
al in een vorige bundel van Wiener gepubliceerd) en Paranoia Judaica (uit 1970),
die de inmiddels lichtelijk verveelde lezer plotseling verrassen door een geheel andere
toon en een wél wezenlijke inhoud. Het thema van beide verhalen zou wat gewichtig
het probleem van ‘de tweede generatie’ genoemd kunnen worden: de na de oorlog
opgroeiende kinderen van joodse ouders, die geconfronteerd worden met de op hun
familieleden gepleegde moord. Het proberen te verwerken van dit verleden kan tot
een omgekeerde reactie leiden. De ik-figuur in Paranoia Judaica, die dan ongeveer
dertien jaar oud is, vindt dat zijn familie ‘schuldig aan de oorlog is’, ‘Mijn ouders
omdat ze nog in leven waren, ik omdat ik geboren was.’ Zijn oudere broertje reageert
echter met een ongekende agressie, hém zal dit weerloos wegvoeren niet overkomen.
Hij verschanst zich in een ondergronds hol, bewapent zich fanatiek en valt iedereen
aan die hem of zijn familieleden te na komt. Zo wordt in het verwante verhaal
Jachttafereel de twaalfjarige ik-figuur met een katapult bedreigd door een jongen,
die hem onder de uitroep: ‘Dans jood!’ dwingt te dansen. De oudere broer, die hier
getuige van is, grijpt radicaal in door de aanvaller met pijl en boog om zeep te brengen.
Geheel niet bang voor mogelijke gevolgen zegt hij daarna: ‘Ik maak iedereen af. Die
ongein heeft nu lang genoeg geduurd.’ Wanneer we mogen aannemen, dat met die
‘ongein’ eeuwen antisemitisme en vervolging wordt bedoeld, kan de lezer hem gelijk
geven.
Zijn jongere broer heeft daarentegen, naast zijn schuldgevoel, door een reeks
voorvallen de overtuiging gekregen, dat ieder die hem kwaad berokkent of zelfs
alleen maar met hem omgaat, om het leven zal komen door ziekte of een ongeluk.
‘Als iemand mij iets aandoet, dan gaat hij dood.’ Omdat hij een in wezen zachtaardig
karakter heeft en de mensen zijn waarschuwingen toch niet serieus nemen, besluit
hij voortaan het contact met mensen te vermijden.
Voor de waarde van de hele bundel is het jammer, dat dit magische geloof van de
ik-figuur als kleine jongen in de later geschreven verhalen zo ironisch wordt
gepresenteerd als de bewuste misantropie van een modieuze midden-dertiger.

Gerrit Jan Zwier
Naamloze angst van Gerrit Jan Zwier heeft als ondertitel ‘roman’ en in de epiloog
en op de achterkant van het boek wordt de lezer er met nadruk op gewezen de
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parallellie tussen de twee verhalen die in het boek staan, in het oog te houden. Mij
lukte het echter niet deze twee verhalen als één consistente roman te lezen.
Het eerste verhaal is een in de ik-vorm geschreven verslag van een expeditie door
de binnenlanden van Borneo, die een zekere Hakluyt in 1920 maakte op zoek naar
het bewijs voor zijn theorie, dat daar de ‘wieg der mensheid’ zou hebben gestaan.
Hij vindt inderdaad na een reis vol ontberingen en tegenwerking enige fossiele resten
van een zeer vroeg mensensoort en weet daarmee meer dood dan levend de bewoonde
wereld te bereiken. Halverwege het boek verschuift het ik-perspectief naar de
kleinzoon van deze onderzoeker en zijn we zo'n vijftig jaar verder. Het wordt
duidelijk, dat de oude Hakluyt totaal geen erkenning heeft gekregen voor zijn
ontdekking en als de risee van
vervolg op pagina 19
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Omdat wij zo fatsoenlijk waren
De katholieke bemoeienis met de Indonesische revolutie
Katholieken en de Indonesische Revolutie door Jan Bank Uitgever: Ambo
f37,50
Tessel Pollmann
Een Nederlands proefschrift dient een béétje saai te zijn om niet verdacht te wezen.
Iedere burger die regelmatig promoties bijwoont, weet dat: als de promovendus
interessant, boeiend of, de hemel beware ons, zelfs geestig schrijft, kan hij op een
uitbrander rekenen. Dan is hij oppervlakkig, of partijdig. Heeft de promovendus
bovendien wel eens iets in een Nederlandse krant gepubliceerd, dan is ieder falen
van zijn zijde meteen te wijten aan zijn ‘journalistieke’ schrijfstijl.
Waarom deze inleiding? Omdat Jan Bank, historicus en Volkskrantmedewerker, die
onlangs promoveerde op de bemoeienis van de katholieken met de Indonesische
Revolutie van de Utrechtse hoogleraar Theo van Tijn weer dat verwijt kreeg: het
vijfhonderd pagina's dikke proefschrift van Bank zou te journalistiek zijn. Dat verwijt
kwam natuurlijk verwacht. Maar ook onverwacht. Want Theo van Tijn is dezelfde
die in Vrij Nederland veel lange, grote en aardige verhalen over de sociale
geschiedenis van Nederland heeft gepubliceerd, met een flair een goede journalist
niet onwaardig.
Wonderlijk dus dat dezelfde Van Tijn bij een promotie de journalistiek dan toch
weer afvalt. Wonderlijk ook dat hij dat doet naar aanleiding van een proefschrift dat
van alles is, maar niet journalistiek, niet in de goede en niet in de kwade zin van dat
woord.

Als er één ding opvalt aan het proefschrift van Bank, dan is het dat het een boek is
met de pretentie van compleetheid en met (zoals trouwens dezelfde Van Tijn terecht,
zij het kritisch opmerkte) veel fact-finding. Jan Bank heeft zich dank zij zijn reputatie
van diplomatie, voorzichtigheid en betrouwbaarheid toegang weten te verschaffen
tot die grote zwijger uit de Nederlandse politiek: Romme. De ex-politicus, nu ver in
de tachtig, heeft vaak gesimuleerd dat hij ten eerste al zijn papieren niet meer had
en dat ten tweede zijn geheugen hem in de steek liet. Maar kijk aan, daar komt Jan
Bank, en de oude heer blijkt een mooi archief te hebben en een goed geheugen. Als
er één reden is om contemporaine geschiedschrijving (voor zover die niet in kranten
wordt beoefend) onder wetenschapsbeoefenaren te stimuleren, dan is het toch wel
dit voorbeeld-Romme.

Romme
Dat archief van Romme stelde Jan Bank in staat om de politieke handel en wandel
van de KVP tijdens de naoorlogse jaren, waarin Indonesië zijn onafhankelijkheid
verklaarde en bevocht, grotendeels te reconstrueren. Daarmee levert Bank een zeer
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belangrijke bijdrage aan de geschiedschrijving van de dekolonisatie en aan een
toekomstige biografie van Romme, waarvan we mogen hopen dat toch ooit iemand
van onze Nederlandse historici die zal schrijven.
Romme is het middelpunt van Banks boek dat vooral gaat over de KVP en minder
over de katholieken in die jaren 1945-1950. Op één groep katholieken na: Bank heeft,
en dat is uitstekend bedacht, erbij betrokken hoe de katholieke missie in Indonesië
zich verhield tot het Nederlands-katholieke streven de Indonesische revolutie van
haar politieke karakter en van haar revolutionaire angel te ontdoen. Soekarno's
revolutionaire Republiek die de economisch belangrijke delen van Java en Sumatra
onder controle hield moest politiek teruggebracht worden tot niets. Alleen dan kon
Indonesië samen met Nederland verbonden in een Unie onder het gezag van de
Nederlandse koningin rekenen op politiek krediet van Romme, Beel en Sassen, de
drie KVP'ers die in de Indonesiëpolitiek van de KVP lange tijd de dienst uitmaakten.
Ze werden gesteund door de meeste katholieken in Nederland, maar wonderlijk
genoeg niet door díé katholieken die het meest van Indonesië afwisten: de broeders
en paters en zusters die daarginds in de missie werkten. Ook Rome bleef neutraal,
en dat vooral onder leiding van de jezuïten op Java die daar een prachtig uitkijkpost
hadden op wat er stond te gebeuren en absoluut geen belang hadden bij de
KVP-politiek in Nederland, waar iedere politieke zet immers is het kader stond van
de coalitie die de KVP met de VVD en de PvdA vormde.

Romme

Toch komt dat laatste in Banks boek nog als een verrassing wanneer hij in het
Besluit schrijft ‘dat in vrijwel alle fasen van de Indonesische kwestie het vraagstuk
van de coalitie - in casu de voorkeur voor samenwerking met de PvdA - een gewicht
in de schaal heeft gelegd. (...) Zowel ten tijde van de Linggadjati-debatten als in
1949 hebben KVP-parlementariërs gehandeld naar het primaat van de binnenlandse
coalitiepolitiek.’ Dat is dáárom een verrassende conclusie omdat Bank in zijn boek
zelf weinig stilstaat bij de politieke partners van de KVP. Heel uitvoerig vertelt Bank
wel op welke manier en met welke resultaten álle van de vele Indonesisch-Nederlandse
conferenties en onderhandelingen werden gehouden en gevoerd. De bemoeienis van
de Verenigde Naties en de Verenigde Staten met de afwikkeling van de koloniale
erfenis wordt eveneens uitvoerig verhaald. Daardoor komen er accenten te liggen in
Banks boek die wellicht niet zo bedoeld zijn: de aandacht wordt wel erg afgeleid van
datgene wat Romme van dag tot dag maakte die hij óók was: een coalitiepartner. In
één zinsnede schrijft Bank hoe Drees op een bepaald moment bereid was tot
concessies in verband met het wetsontwerp over de AOW dat hij op het punt stond
in te dienen. Helaas gaat Bank daar verder niet op in. Hij zegt wel dat Romme's
denken gevormd was door de thomistische wijsbegeerte maar Romme's politieke
denken en zijn gevoel voor de verhoudingen van de macht werd van dag tot dag
natuurlijk ook bepaald door de coalitie met PvdA en VVD en soms door de
verhoudingen in zijn eigen fractie waar hij voor zijn stugge post-koloniale politiek
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ten leste ook niet meer alle leden kon blijven winnen. Er waren fractieleden van de
KVP (Bank noemt hun namen niet, jammer genoeg) die genoeg hadden van Romme's
politiek in dezen en hem de voet dwarszetten zoals de ministers Van Schaik en Van
Maarseveen uiteindelijk ook deden, waarmee Sassen en Beel ten val kwamen en
Romme moest retireren.

Honderdvijftigduizend
In zijn beschrijving van al deze meningsverschillen en intriges is Bank heel
terughoudend, soms wat overdreven, alsof - en dat zal hij ongetwijfeld goed hebben
aangevoeld - een wat kleuriger verslaggeving van de ruzie rond Sassen (de aftredende
minister van overzeese gebiedsdelen) de wetenschappelijke waarde-
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ring voor zijn proefschrift afbreuk zou doen. Hetzelfde geldt voor een uiterst
merkwaardig incident dat ook in één zinnetje is weggeschoven: Drees, althans diens
ambtelijke dienst, liet gesprekken afluisteren die Beel vanuit Batavia met
KVP-partijgenoten hield. Dat is nogal wat, denk je dan als journalist, en je zou niet
aarzelen om dat toch even wat extra nadruk te geven. Maar in historicis is dat
ongetwijfeld verdacht: geschiedschrijving in Nederland dient nu eenmaal een beetje
onspectaculair te wezen. Dat maakt Banks proefschrift in zijn vraagstelling ook wat
erg ondramatisch en onderkoeld, zodat de lezer grote vragen op de lippen blijven
branden. En die grote vragen gaan natuurlijk over de honderdvijftigduizend
Indonesiërs (honderdvijftigduizend!) die in de revolutiejaren gedood werden en de
ruim tweeëneenhalfduizend Nederlandse militairen die in Indonesië omkwamen.
Met name de dood van de vele Indonesiërs speelt geen enkele rol in de overwegingen
van de Nederlandse politici, zoals Bank ze via vraaggesprekken en archiefwerk heeft
gereconstrueerd. De militaire verliezen aan Nederlandse zijde maakten ook
betrekkelijk weinig indruk, net zoals de gewelddadige excessen van de kant van
Nederland Romme en de zijnen tenslotte niet van mening deden veranderen.
Wat indruk maakte waren niet déze feiten, die voor ons vijfendertig jaar later onze
blikrichting bepalen. Wat het ‘primaat’ had, zegt Bank, was de vraag of hij deze of
gene politieke manoeuvre ten aanzien van Indonesië de PvdA een beetje boos zou
zijn op de KVP of de KVP een beetje op de PvdA. Wat werkelijk in het geding was,
waren niet die levens van mensen in Indonesië maar de vraag of, als je de KVP op
het ene punt afviel, die partij het jóú dan weer niet lastig zou maken als je zelf met
een wetsontwerp op een heel ander punt kwam. De ‘nuisance value’ die
coalitiepartners ten opzichte van elkaar hebben, die is van belang.
Wat je als lezer dan heel precies wilt weten is welke zaken de coalitiepartners in
de weegschaal legden als ze een van beide hun zin wilden krijgen inzake de
Indonesië-politiek. Ruilde Drees zijn toestemming voor een militaire actie tegen de
Indonesiërs tegen een toegeeflijke houding van de KVP inzake zijn
AOW-wetsontwerp? Ging het in feite om zulke onvergelijkbare grootheden die toch
in de banale politieke werkelijkheid wel degelijk met elkaar vergeleken en tegen
elkaar geruild worden?
Ik ben bang dat we aan dát soort dingen moeten denken als Bank schrijft dat ‘het
primaat van de binnenlandse coalitiepolitiek’ de houding van de verschillende
coalitiepartners inzake wat te doen met Indonesië bepaalde. Maar dan wil ik als lezer
daar ook graag alles van weten, hoe onbenullig de details ook mogen lijken. Als die
de verhoudingen bepalen, zijn ze per definitie niet onbenullig meer. Als we de AOW
verworven hebben door de levens van duizenden mensen in Indonesië op te offeren
terwille van de instemming van de KVP met die AOW, dan is dat politiek van genoeg
belang om beschreven te worden. En daarin kom ik bij Bank te kort, dan is zijn boek,
dat zo compleet lijkt, niet uitvoerig genoeg over dat primaat van die
coalitieverhoudingen en de ruilhandel waarmee de coalitie overeind kon blijven.

De Hallemannetjes
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Ten slotte nog even terug naar de journalistiek. Jan Bank heeft in een interview in
Folia Civitatis (het blad van de Universiteit van Amsterdam) benadrukt hoe hij zich
in de ambachtelijke traditie van de verhalende geschiedschrijving heeft gesteld. Wat
betreft het ambachtelijke is dat te volgen, en goed ook. Bank heeft de bestaande
literatuur en de door hem opgedolven nieuwe feiten gerangschikt, systematisch
geordend en inzichtelijk gemaakt. Maar hij heeft ze minder verhaald dan hij misschien
van plan was. Hij staat nu eenmaal in een traditie van Nederlandse geschiedbeoefening
waar Saaimans keukenmeester is, en waar men niets zozeer schuwt als een boek
waar ook lézers voor zijn. Een verhaal schrijven, met dramatische kracht, met
stuwingen naar een top toe, met weglating van wat in het verhaal niet van groot
belang is, met een gevoel voor proporties en voor timming, dat is in Nederland
eigenlijk onaanvaardbaar. Bank is al tot de grens gegaan van wat in Nederland oorbaar
is aan levendigheid. Een enkele keer kan hij het goddank niet nalaten wat cynisch te
worden, en laat hij uiterst subtiel doorschemeren waarom minister van Maarseveen
nu niet bepaald zijn boezemvriend geweest zou zijn. Maar elders is hij bijna altijd
zeer terughoudend, vaak benadrukkend door welke zeer fatsoenlijke motieven de
meeste politici en generaals gedreven waren. Het boek krijgt daardoor soms even
iets ongewild komisch, iets van de Hallemannetjes zal ik maar zeggen. Misschien
ook heeft hij dat met opzet gedaan omdat wij Nederlanders toch ook Hallemannetjes
zijn, en daarginder gemoord hebben omdat wij zo bijzonder fatsoenlijk waren.
■
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de wereld der prehistorische onderzoekers gestorven is. Pas op zijn begrafenis
verschijnt er een collega, die het onderzoek heeft voortgezet en zijn gelijk alsnog
meent te kunnen bewijzen.
De kleinzoon, die zich ook bezighoudt met de prehistorie, wijst echter een aanbod
om mee te werken aan de rehabilitatie van zijn grootvader af, omdat hij net een, voor
een wetenschapper zeer beschamend, avontuur heeft beleefd bij een onderzoek naar
grottekeningen in Zuid-Frankrijk. Dát verhaal wordt vervolgens verteld.
Er is zeker een verband tussen de twee verhalen; niet alleen door de familierelatie,
maar ook door de bij beide expedities voorkomende gespannen verhouding tussen
de arrogante ‘meester’ en de gefrustreerde ‘knecht’ en een tot wraak leidend gedrag
van de respectievelijke expeditieleiders tegenover al dan niet inlandse dames. Van
een zuivere parallellie is echter geen sprake; daarvoor zijn de situaties én de reacties
daarop te verschillend. Het eerste verhaal komt over als een pastiche van dit soort
reisverhalen uit het begin van deze eeuw, waarbij de gedreven Westerling zich met
spiegeltjes en kraaltjes een weg baant door een oerwoud vol koppensnellende edele
wilden. Zwier zal zich ongetwijfeld hebben laten inspireren door verslagen van de
werkelijke expeditie van de Nederlandse militaire arts Dubois, die rond 1890 fossiele
resten van een mensachtig wezen vond op Java. Eén opvallend verschil is, dat deze
Dubois in zijn tijd groot opzien baarde met zijn ‘Pithecanthropus erectus’, maar dat
- overigens ná het verschijnen van Naamloze angst - onlangs in de krant stond, dat
nu bewezen is, dat de gevonden schedel en het dijbeen helaas zo'n 350.000 jaar in
leeftijd verschillen en dus niet tot één soort mensachtig wezen behoord kunnen
hebben. De werkelijkheid is hier dus precies andersom dan de fictie in het boek van
Zwier.
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Het verhaal over het onderzoek van de grottekeningen in Frankrijk komt, vooral
door de beeldende karakteristieken van de hoofdfiguren bij dit drama, veel
overtuigender over. Mogelijk zou het met zoveel nadruk verkondigde doorwerken
van het verleden in het rampzalige heden beter gefunctioneerd hebben als dit verhaal
op de corresponderende gedeelten was doorbroken door flarde over de expeditie
vijftig jaar daarvoor. Zó was er waarschijnlijk een aantrekkelijke novelle ontstaan
in plaats van deze nogal krampachtig tot één roman geforceerde combinatie van twee
overwegend losstaande verhalen.

Daan Cartens
Het debuut van Daan Cartens, Duel, bestaat uit acht verhalen, die sterk verschillen
van inhoud, toon en kwaliteit. De enige overeenkomst is, dat in alle acht een vorm
van strijd tussen man en vrouw wordt beschreven. Cartens schrijft onder meer over
een verwende pianist wiens vrouw zijn grillig gedrag niet meer accepteert, een vrouw
die vergeefs zit te wachten tot haar man terugkeert en een interviewster, die verliefd
wordt op de door haar te ondervragen tennisspeler.
Het merkwaardige en tevens het zwakke van deze bundel is, dat de schrijver het
meest doet denken aan een kameleon: al naar gelang van wat hij wil schrijven,
presenteert hij zich als een gevoelige, poëtische impressionist, bij voorbeeld in
Reflecties, waarbij elk fragment gerelateerd wordt aan een kleur en het proza de grens
met de poëzie meermalen overschrijdt, of als een vaardig schrijver van keiharde
detective-achtige verhalen, zoals in Parijse metten, waarbij de lezer onverwacht
verzeilt in een wereld van samenzweringen, politieke moorden en sensatie.
Het is hierdoor onduidelijk met wat voor schrijver wij hier te maken hebben: een
aspirant ‘hard-boiled detective’ schrijver of een aan de rand van de literatuur
experimenterende poeët? Enerzijds valt de technische vaardigheid, waarover Cartens
beschikt om elk soort verhaal te schrijven, te bewonderen, anderzijds is de
uiteindelijke indruk die na lezing van deze bundel overblijft die van schrijfoefeningen
van een jong auteur, die nog niet weet welke weg naar de Parnassus hij zal kiezen.
Dat Cartens kan schrijven, blijkt het beste uit het titelverhaal: de beschrijving van
de vrouw die het leven van de schrijvende ik-figuur deelt, is mooi en het verhaal
komt ook het meest authentiek, het minst bedacht over. In de andere verhalen is te
vaak sprake van erg bestuurde mooi-schrijverij.
Na deze bundel zou Cartens een keuze moeten maken ten aanzien van de vraag:
wat wil hij hóé gaan beweren ofte wel: een potentiële schrijver op zoek naar zijn
thema.
■
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Het verdriet van Nederland
Hoe authentiek is de stem van het oorlogsverleden?
Lemmingen door A. ten Hooven Uitgever: Agathon 222 p., f29,50
Niet de schuld, wel de straf door Rinnes Rijke Uitgever: Van Holkema en
Warendorf 267 p., f27,50
Onder de vleugels van de partij door Inge P. Spruit Uitgever: Het
Wereldvenster 424 p., f27,50
Aad Nuis
De stroom boeken met herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog neemt nog steeds
niet af, maar lijkt te veranderen van karakter. Het grootste deel wordt nog steeds
bijgedragen door degenen die zelf aan de goede kant stonden en zo slachtoffer werden
van Hitlers schrikbewind. Het succes van onderling zo verschillende publikaties als
de nieuwe novelle van Margo Minco en de dagboeken van Etty Hillesum bewijst dat
daarvoor nog steeds ruimschoots aandacht is. Daarnaast is er echter ook een
bescheiden stroompje op gang gekomen van vertellers van de foute kant, die verslag
doen van hun ervaringen als handlangers van het schrikbewind. Bij een paar recente
boeken gaat het daarbij om handlangertjes die zo jong waren en zo onontkoombaar
door hun omgeving op het slechte pad gebracht dat ze zelf moeilijk anders dan als
slachtoffers kunnen worden beschouwd - achteraf dan.

Wat ze op te biechten hebben is soms minder onschuldig dan bij de hoofdpersoon
van Claus' Verdriet van België, en het wordt ook minder argeloos en onbekommerd
ter tafel gebracht. Ze hullen zich in pseudoniem of anonimiteit, en zij - of hun
uitgevers - verzekeren de lezer om strijd van hun onberispelijk opbouwende
bedoelingen. ‘Een schokkende roman, waarin de auteur erin is geslaagd een uitermate
beklemmend beeld te schetsen van de rampzalige invloed die het fascisme kan hebben
en hoe dit in een later leven kan doorwerken,’ meldt de flaptekst van Lemmingen
van A. ten Hooven. ‘Een waarschuwing tegen fascisme en de slechte dingen die het
in de mens losmaakt,’ zegt de auteur van Niet de schuld, wel de straf; herinneringen
van een NSB-kind. En de naamloze verteller van Onder de vleugels van de partij;
kind van de Führer concludeert achterop: ‘Fascisme is zo'n ernstige bedreiging dat
het alleen met doodsverachting bestreden kan worden’ - met die term doodsverachting
terloops bewijzend dat hij het nazitaaltje nog steeds niet helemaal kwijt is.
Nu is de uitdrukkelijke verklaring van stichtelijke intenties al een oud literair
voorgerecht, dat niet altijd geheel voor zoete koek moet worden opgegeten. Lang
geleden werden er pornografische en andere ondeugendheden mee rechtgepraat, en
sinds de oorlog is er heel wat geweldspornografie verkocht onder het mom van
waarschuwing tegen SS- en andere gruwelen. Maar ook als deze herinneringen
werkelijk zo stichtelijk zijn bedoeld als ze voorgeven, moet de lezer op zijn hoede
blijven. Het enige waaraan ze eventueel waarde kunnen ontlenen is authenticiteit en de opsmuk van predicatie, apologie en bekeringsgetuigenis kan daaraan licht
afbreuk doen.
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Zelfs onder de meest gunstige omstandigheden is het moeilijk, zowel voor de
verteller zelf als voor zijn toehoorders, vast te stellen in hoeverre de herinnering aan
iets van lang geleden een getrouwe weergave is van wat er werkelijk is gebeurd. De
tijd vertekent. Talloze details verschuiven of raken zoek, en bovendien is het
perspectief van de terugkijkende volwassene onherstelbaar anders dan dat van het
kind dat alles voor het eerst beleefde. Het kan niet anders of die moeilijkheden bij
het schrijven van elke autobiografie zijn nog veel groter als het gaat om een niet
alleen schokkende, maar ook geïsoleerde periode uit een vroeg verleden, een periode
die ook na zoveel jaar nog is beladen met een zo zwaar taboe dat er alleen anoniem
over kan worden gesproken in het openbaar. Elementen van zelfverdediging in het
licht van later verworven inzicht en verklaringen achteraf sijpelen dan vrijwel zeker
de herinnering binnen, hoezeer de verteller ook zijn best doet het te voorkomen.
En de lezer moet kiezen tussen goedgelovigheid en onvruchtbaar wantrouwen,
omdat de alledaagse maatstaven van geloofwaardigheid hem in de steek laten. Wat
is waarschijnlijk in een tijd waarin de onwaarschijnlijkste dingen gebeurden? Als
een verhaal uit die tijd innerlijk consistent is en in overeenstemming met onze
verwachtingen, hoeft dat niet te wijzen op een hoog waarheidsgehalte, maar alleen
op het feit dat de verteller er zo lang mee heeft rondgelopen dat het aan alle kanten
is gladgeslepen. Vreemd genoeg zijn het juist kleine tegenstrijdigheden en raadsels
in zo'n verhaal die vertrouwen wekken bij de lezer.

Enge familie
Als het niet te gek wordt tenminste. De roman Lemmingen behandelt in hoofdzaak
de gruwelijke lotgevallen van Daniël, zoon van een idealistisch NSB-echtpaar uit de
betere kringen van het soort dat in de wandeling edelfascistisch heet. Hun adeldom
blijkt eruit dat eenmaal een joodse voormalige werknemer door de particuliere
chauffeur naar een onderduikadres wordt gebracht, en uit het feit dat voor bezoekende
partijproleten bier en jenever overhaast uit de keuken moet worden gehaald, omdat
diezelfde chauffeur daar zulk inferieur spul schijnt te consumeren. De ouders komen
om aan het eind van de oorlog. Daniël, hoewel al zeventien in mei '40, lummelt de
hele oorlog op school rond, maar is recht genoeg in de foute leer om een paar zondaren
op eigen houtje van kant te maken. Na de oorlog wordt hij gewoon misdadiger en
begeeft zich in een orgie van omstandig beschreven moorden - niet op degenen die
verantwoordelijk zijn voor de dood van zijn ouders, want dat waren ‘soldaten’, maar
op slappelingen die hem of zijn ouders in de weg hebben gestaan.
Het wordt allemaal opgeschreven later door zijn kleine broertje die vol bewondering
is voor zoveel flinkheid. Een enge familie dus; maar de enige representant van de
buitenwereld, een arts van het broertje die het relaas te lezen krijgt, is al even
bewonderend, en klaagt erover dat zijn ouders in de oorlog ook al slappelingen zijn
geweest. Het boek is blijkbaar de neerslag van een bloedserieuze wensdroom, en het
is daarom wel te begrijpen dat zelfs de uitgever blijkbaar niet mag weten wie zich
achter het pseudoniem van de auteur verbergt. Dat maakt het boek misschien
interessant voor een psychiater. Als reconstructie van de werkelijkheid in en na de
oorlog is het waardeloos, en als roman hangt het zozeer aan elkaar van de meest
oppervlakkige clichés dat er moeilijk een serieus woord over te zeggen valt.
De beide andere boeken zijn wel serieuze pogingen tot reconstructie van een
nazi-jeugd, en krijgen dus te maken met de algemene en de meer specifieke problemen
van zo'n autobiografie. Het makkelijkst heeft de auteur het van Niet de schuld, wel
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de straf, die zich Rinnes Rijke noemt, maar dit pseudoniem al in het boek zelf
prijsgeeft: hij heet Piet van Weelden. Zijn relaas begint op Dolle Dinsdag, 4 september
1944, als zijn vader, een weduwnaar die bij de NSB is en brood bakt voor de
Wehrmacht, met zijn vier kleine kinderen op de vlucht slaat naar Duitsland. Rinnes,
de oudste, is dan negen jaar. Hij wordt van de rest van het gezin gescheiden en komt
diep in Duitsland in een opleidingskamp van de Hilterjeugd terecht, tussen veel
oudere jongens. Hij leert er schieten en andere soldateske vaardigheden, krijgt veel
bloed en gewelddadige dood onder ogen bij de ineenstorting, en arriveert als een
zeer oude tienjarige weer in Rotterdam.
De kracht van dit relaas ligt in de beperking. De verteller is een volksjongen die
blijkbaar ook in zijn latere leven weinig letters gelezen heeft. Zijn manuscript is
‘redactioneel bewerkt’, lezen we achterin, maar gelukkig met behoud van de sterke
verteltrant. Hij onthoudt zich van achtergrondinformatie en commentaar, en bepaalt
zich geheel tot wat zijn eigen ogen hebben gezien. Dat beschrijft hij met een groot
talent voor het beeldende detail en een laconiek vermo-
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gen om zich schijnbaar volledig met die negenjarige te vereenzelvigen. Meer dan
wat die noodgedwongen egocentrische kleine jongen ziet en voelt, krijgt ook de lezer
niet te zien en te voelen.
Soms klopt er iets niet: de ene keer bezit de jonge held tot zijn schande geen
onderbroek, even later weer wel, en weer niet; ook wordt aan het eind ergens terloops
gezegd dat hij aan één oog blind is zonder dat we daar verder iets over vernemen.
De redactionele bewerker had zo iets eruit moeten halen natuurlijk, maar misschien
is het wel goed dat het niet is gebeurd: het is het soort oneffenheden dat het vertrouwen
in de authenticiteit vergroot. En de kleinigheden die ik kan controleren - ik heb dicht
bij de kleine Rinnes in de buurt gewoond, en ben zowat even oud - kloppen precies.

Stiefmoeder
Het relaas neemt een onverwachte wending na de thuiskomst van de ex-Hajotter.
Zijn vader, inmiddels in het kamp opgesloten, blijkt te zijn hertrouwd. De stiefmoeder
blijkt zo sprookjesachtig boosaardig dat de jonge held er voor zijn leven door wordt
getekend. Hij komt in een hel terecht, waaruit hij zich jaren later slechts kan redden
door voorgoed van huis weg te lopen. Het klinkt ongelooflijk wat hem overkomt,
maar de wetenschap dat zulke gezinssituaties echt bestaan en het vertrouwen dat we
inmiddels in de verteller hebben gekregen, maken dat we hem ook hier in elk geval
in hoofdzaak blijven geloven.
Het merkwaardige is dat daardoor weinig terechtkomt van de boodschap die het
boek met zijn titel lijkt te willen uitdragen. Een begeleidend schrijven van de uitgever
wil mij doen geloven dat het allemaal gaat om die onterechte straf: ‘Terug in
Nederland bleek hij een outcast en gebrandmerkt voor het leven. Niet alleen vanwege
het NSB-lidmaatschap van zijn vader, maar ook omdat hij tijdens zijn verblijf in
Duitsland, gedwongen en onwetend, lid van een Hollandse groep van de Hitler Jugend
was geweest.’
Dat kan wel zo zijn, maar het staat niet in het boek. Daarin staat dat hij de verkeerde
stiefmoeder heeft getroffen. Zijn verleden heeft hem misschien wat kwetsbaarder
gemaakt voor haar pesterijen, en zijn vader zou zonder die oorlog misschien minder
makkelijk tot huisslaaf zijn geworden, maar met dat al blijft zij de boze heks van het
verhaal, dat met een goede fee of zelfs een gewoon mens heel idyllisch had kunnen
aflopen. Als er een moraal in zit, dan heeft die meer te maken met het stempel dat
verpeste gezinsverhoudingen en slechte sociale omstandigheden in het algemeen aan
een mens kunnen opdrukken dan met het brandmerk van NSB-kind na de oorlog.
Dat het relaas zich zo aan zijn eigen toepassing onttrekt, is overigens het beste bewijs
van de weerbarstige authenticiteit ervan.
Het andere boek is ambitieuzer, en daardoor twijfelachtiger. Onder de vleugels
van de partij lijkt op het eerste gezicht te zijn geschreven door Inge P. Spruit,
antropologe. Haar naam prijkt als enige auteursnaam op de kaft. ‘Met behulp van
langdurige, diepgaande interviews tekende zij de geschiedenis op van de man die op
veertienjarige leeftijd lid werd van de SS,’ horen we. Hoe die man heet horen we
niet. Wel treedt hij onafgebroken als verteller op, en noemt zich ook (bl. 129) degene
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die het boek schrijft. Blijkbaar heeft Inge P. Spruit zich wat meer op de voorgrond
gedrongen dan in zulke gevallen gebruikelijk is.
Ook in een ander opzicht, vrees ik. In haar buitengewoon weldenkende en
verstandige, maar nogal breedvoerige inleiding ontpopt zij zich als een lid van de
naoorlogse generatie met uitgesproken opinies. Zij heeft haar SS'er kennelijk stevig
onder handen genomen. Als ik dan in zijn relaas tussen de feitelijke beschrijvingen
door bespiegelingen aantref van dezelfde lichtelijk galmende breedvoerigheid, ga ik
me afvragen in hoeverre zijn verslag nu eigenlijk precies gekleurd is door de
aanwezigheid van de ijverige antropologe, of zelfs gewoon haar relaas is dat door
hem passief is beaamd. Onder een dikke laag van commentaar en toelichting blijft
de verteller een vat van onbegrijpelijke tegenstrijdigheden. Hij wordt zelden echt
herkend, zoals Rinnes Rijke herkenbaar is op elke bladzij van zijn boek.

Gespleten persoonlijkheid
Het verhaal in Onder de vleugels van de partij is spectaculair, en voert ons langs
vele aspecten - maar niet de ergste - van het Derde Rijk. De verteller is eveneens een
Rotterdammer, maar van betere komaf en van de andere kant van de stad. Ook bij
hem thuis is het goed mis, en al vóór de oorlog. Hij loopt weg van huis, maar komt
niet los uit het NSB-milieu: alleen bij de Jeugdstorm voelt hij zich op zijn gemak,
met de ‘bolsjewistische’ buitenwereld komt hij nauwelijks in aanraking. Na de
meidagen van '40 gaat hij naar een elite-kostschool in Duitsland, loopt er weg, wordt
arbeider in een Duitse vliegtuigfabriek, loopt er weg met een oudere kameraad die
communist blijkt, wordt gepakt als hij met een andere, joodse metgezel de grens over
wil, verraadt niemand maar mag toch naar een ‘weersportkamp’ in de bergen, wordt
wachtsoldaat in Nederland, schiet daarbij onder het mom van dienstijver een
impopulaire wachtcommandant dood, wordt betrapt bij diefstal tijdens de wacht,
verraadt zijn collega niet maar mag niettemin naar de SS-opleiding, brengt het tot
SS-commando, overleeft na heldhaftige strijd en met verwondingen de Slag om
Arnhem en het Ardennenoffensief en laat zich ten slotte met al zijn medailles op
krijgsgevangen maken in Drente.

Rinnes Rijke

Hij is dan zestien jaar, en moet vijf jaar in kindertehuizen heropgevoed worden
voor hij eindelijk meerderjarig is.
Een fantastisch verhaal, met een paar fundamentele onwaarschijnlijkheden erin.
Ik krijg de indruk dat de verteller niet alleen tijdens de oorlog, maar ook nu nog een
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merkwaardig gespleten persoonlijkheid is. Als jongen is hij enerzijds uitzonderlijk
zelfstandig, anderzijds een geprogrammeerde automaat. Als verteller kan zijn nuchter
en beschouwelijk realisme ineens omslaan als hij wordt meegesleept door de retoriek
van het heldendom. Zou dat laatste niet sterker tot uiting zijn gekomen als hij zijn
herinneringen had opgehaald tijdens een Kameradentreffen, en niet ten overstaan
van Inge P. Spruit, antropologe? Ik herinner me dat de vertellers die aan het woord
kwamen in De SS'ers van Armando en Sleutelaar niet alleen stuk voor stuk dezelfde
retoriek hadden, maar ook nog steeds aanhangers bleken van hele stukken van het
bijbehorende nazistische gedachtengoed. Is het een verschil tussen deze SS'er en die
anderen, of tussen Spruit en Armando?
Ergens merkt de verteller op dat het gevoel van verbondenheid met de oude
kameraden hem lang had weerhouden aan dit boek te beginnen, en dat hij uiteindelijk
heeft meegedaan omdat het die kameraden tot voordeel zou kunnen strekken. Hij
heeft dus verontschuldigende bedoelingen, zoals Inge P. Spruit stichtelijke
bedoelingen heeft. Het resultaat van hun samenwerking is bijzonder boeiend en bevat
detailbeschrijvingen van het leven in de nazistaat die ik nergens anders zo gevonden
heb - maar helemaal te vertrouwen is het niet.
■
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Het geheim van P.C. Boutens onthuld
Blok geeft een nieuwe wending aan het Boutens-onderzoek
Strofen en Andere Verzen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe door
P.C. Boutens Uitgever: Athenaeum/Polak & Van Gennep 64 p., f37,50 P.C. Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe door W. Blok
Uitgever: Athenaeum/Polak & Van Gennep 447 p., f125,Rudi van der Paardt
Toen P.C. Boutens in maart 1943 in een Haags ziekenhuis was overleden, werd hij
op Oud-Eik-en-Duinen begraven. ‘In tegenstelling tot de tragische verlatenheid, die
Boutens gedurende zijn laatste levensdagen omringde,’ vertelt zijn biograaf K. de
Clerck, ‘was er niets gespaard om aan de uitvaart voornaamheid en plechtigheid te
verlenen. De lijkkist werd met omfloerste brandende lampen door Den Haag gereden,
gevolgd door een lange stoet van rijtuigen, waarin het bestuur van de Vereeniging
van Letterkundigen, familieleden, autoriteiten en vrienden hadden plaats genomen.
Door Boutens' lidmaatschap van de Kultuurkamer was evenwel ook de toenmalige
bezettingsregering vertegenwoordigd, hetgeen aanleiding gaf tot een kort incident:
sommige letterkundigen weigerden zich bij die delegatie te voegen.’
Een zekere symboliek valt aan dit incident niet te ontzeggen. Misschien heeft wel
geen dichtervorst zo snel na zijn dood bij zijn vakbroeders aan reputatie ingeboet als
de markante Zeeuwse classicus Pieter Cornelis Boutens. Schreef het dagblad De Tijd
bij zijn overlijden nog: ‘Men behoeft Dr. Boutens slechts te citeren om hem te
huldigen’, al in juli 1943 verscheen in het literaire tijdschrift Roeping een artikel van
Boutens' collegaclassicus J.M. Kramer, ‘Boutens als vertaler’, waarin diens
veelgeroemde Odyssee-vertaling krachtig werd bekritiseerd. ‘Hoe zou men ook
anders kunnen verwachten van iemand die blijkens zijn eigen werk volkomen
onbekwaam is de normale aandoeningen van de menselijke natuur weer te geven,
en die is voortgekomen uit een school waar de simpel-menselijke inhoud wordt
verwaarloosd omwille van de schone, pretieuze vorm?’ aldus Kramer. Na de oorlog
werden de pijlen gericht op de andere facetten van Boutens' dichterschap, zodat men
maar behoefde te citeren ‘Ik sloot de blinkevenstren van mijn Ziel’, wat in gewoon
Nederlands bleek te betekenen ‘Ik sloot mijn ogen’, of men was al afgeschrikt.
‘Archaïsch, gewrongen, steriel’, zo vatte Piet Calis in Daling van temperatuur (1964)
het oordeel van de lezers van zo'n twintig jaar na de dood van Boutens, en van een
even lange tijd geleden, samen.

P.C. Boutens
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Andries de Hoghe
Zonder dat men nu van een echte opleving van de belangstelling voor Boutens kon
spreken, zoals dat wel bij Leopold het geval was, zijn er toch in de jaren zeventig
enkele stimulerende studies over hem verschenen. De meeste waren afkomstig van
de Groningse Neerlandicus Wouter Blok, die een studie over De Strofen van Andries
de Hoghe, voor een handjevol kenners de mooiste lyriek die Boutens ooit schreef,
in het vooruitzicht stelde. Na lange tijd door de uitgever aangekondigd te zijn, is dan
nu een naar uitvoering en inhoud imposant boekwerk P.C. Boutens en de nalatenschap
van Andries de Hoghe verschenen.
Ter introductie van Bloks monografie geef ik een korte kenschets van de
problematiek. In 1919 verscheen een bundel met dertig gedichten: Strofen uit de
nalatenschap van Andries de Hoghe, naar het handschrift uitgegeven door P.C.
Boutens. Boutens schreef in een ‘Ten geleide’ aan een anonieme vriend hoe hij aan
het manuscript was gekomen en hoe de voorbereiding tot de uitgave in samenwerking
met voornoemde vriend was verlopen. Hij wees erop hoe hij, als een klassiek filoloog,
uit diverse handschriftelijke varianten een keuze had moeten doen. De
gecollationeerde tekst die de basis vormde van de boekuitgave hield hij beschikbaar
voor ‘toekomstige snuffelaars’.
Al vóór de publikatie in boekvorm - sommige strofen waren eerst in De Nieuwe
Gids verschenen - waren er geruchten dat de gedichten van niemand anders dan
Boutens zelf waren, en dat de mystificatie was ingegeven door de homofiele tendens
van de strofen. Boutens zelf heeft altijd ontkend de dichter van deze poëzie te zijn
geweest: hij bleef zich tekstbezorger noemen bij de vermeerderde herdruk, Strofen
en Andere Verzen, die in 1932 uitkwam, en op zijn uitgesproken wens compareren
de Strofen dan ook niet in de Verzamelde Werken (postuum verschenen, 1943/1954).
Inmiddels was het auteurschap van Boutens voor vrijwel iedereen een zekerheid.
Toen Hans Warren in 1959 een bloemlezing uit het werk van Boutens maakte, nam
hij daarin weliswaar geen der Strofen op, maar in zijn inleiding noemde hij Boutens
wel als auteur van ‘dat merkwaardige boekje Strofen door Andries de Hoghe (....)
waarin hij, met een mom op meer zich zelf durft te zijn.’ Met deze uitspraak zal Blok,
die Warren overigens nergens noemt, vermoedelijk wel instemmen.
In zijn studie bespreekt Blok de vroege receptie van de Strofen, toont hij door
publikatie van handschriften met voorstudies aan dat Boutens inderdaad de dichter
van de Strofen is geweest, onthult hij de achtergronden van de mystificatie en meer
in het bijzonder wie voor ‘Andries de Hoghe’ model stond, en geeft hij ten slotte een
uitvoerig commentaar op de gedichten. De pretentie dat hij hiermee het definitieve
Boutens-boek geschreven heeft, koestert Blok echter allerminst: daarvoor is, naar
zijn zeggen, het Boutens-onderzoek nog te weinig ontwikkeld.
Voor velen zullen de biografica het meest spectaculaire deel van de studie vormen
- een fraai staaltje ironie van de (literatuur)geschiedenis, want Blok was tot nu toe
zo'n beetje peetvader van het Nederlandse ergocentrische literatuur onderzoek. Voor
het biografische gedeelte van zijn werk kreeg Blok trouwens hulp van anderen: zich
baserend op mededelingen van intimi van Boutens schreef mevrouw C. van
Lier-Schmidt Ernsthausen een Handleiding bij de Strofen met ontraadseling van
vrijwel alle geheimen. Dit manuscript heeft zij aan Blok nagelaten. Indien ook hier
niet mystificatie in het spel is, mogen wij nu aannemen dat Boutens met Andries de
Hoghe een zeker Jan S. van Drooge op het oog heeft gehad. Hij was een Delfts student
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die aan Boutens, in wie hij een zielsverwant vermoedde, enige gedichten van zijn
hand ter beoordeling had gestuurd, waarp deze nogal korzelig had gereageerd.
Gedeprimeerd door deze afwijzing pleegde de jongen zelfmoord (1908). Boutens,
die hiervan hoorde, voelde zich zo schuldig aan het gebeurde, dat hij op zijn manier
een grafschrift wilde ontwerpen, een monumentum aere perennius om zijn schuld te
delgen. In dertig (een significant aantal!) Strofen van Andries de Hoghe, een naam
die de aan
vervolg op pagina 24
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De ironie van het lot
Vrolijke treurigheid in het literair bedrijf
O, How the Wheel Becomes It! door Anthony Powell Uitgever: Heinemann,
143 p., f33,80 Importeur: Nilsson & Lamm
Joyce & Co
In zijn introductie bij het door Hilary Spurling samengestelde Handbook to Anthony
Powell's Music of Time (1977), zegt de schrijver van de twaalfdelige romancyclus
waarmee hij volgens sommigen, waaronder ondergetekende, een allerhoogste plaats
in de Britse contemporaine literatuur verworven heeft, met een litotes die zijn voor
de verstaander zelfbewuste geacheveerdheid niet verzwakt maar onderstreept: ‘A
Dance to the Music of Time is told, so to speak, over the dinner-table, rather than as
recorded history.’
Dit is ongeveer de toon van de openingszin van de nieuwste roman van Anthony
Powell, zijn eerste sinds de voltooiing van de cyclus met Hearing Secret Harmonies
(1975), en een jaar verschijnend na het laatste deel van zijn vierdelige memoires,
The Strangers Are All Gone. Niet bepaald een Captatio benevolentiae, en omdat van
dit vliesdunne werkje pas recht kan worden gezegd dat het als grap bij het natafelen
gebracht wordt, is er amper tijd voor een uitgebreide expositie en wordt de hoofdfiguur
Shadbold - ‘a respected literary voice, inzoverre het cliché gebruikt kan worden
zonder ironie’ - in zijn eigen wat oubollige, belegen woorden opgevoerd. Niet alleen
de omvang maar ook de plot van de roman, waarin de keer en tegenkeer van Fortuna's
wiel (waarnaar de titel verwijst) de kleine rampspoed opblaast tot proporties waaraan
de hoofdpersoon, zo wordt althans gesuggereerd, bezwijkt, is onbeduidend en
vliesdun, eigenschappen van het komische genre.
Het is evenwel niet Shadbold - iemand van wie we werkelijk niet hopen dat hij
ook maar enige gelijkenis met de schrijver Anthony Powell vertoont - die ‘de hele
onfortuinlijke loop van de opeenvolgende gebeurtenissen’ verhaalt, zoals het in de
Dance to the Music of Time de verteller Nick Jenkins is die impliciet de hoofdpersoon
genoemd moet worden (de expliciete hoofdpersoon blijkt niemand anders dan
Widmerpool te zijn!), maar een slechts zijdelings bij de gebeurtenissen betrokken
uitgeversrelatie van deze, Jason Price, ‘dishing the whole matter up for the thousandth
time.’ Zodat het eigenlijke onderwerp van het boek niet zozeer de ondergang van
G.H.F. Shadbold of de vergeefse bezwering van diens spook Cedric Winterwade
lijkt te zijn, maar een ironisch commentaar op de badinerende verhaaltrant (‘a careful
thicket of platitudes, a civil servant mangling a story, a mime of minimal narrative
competence,’ zoals een Engels criticus het scherp omschreef) van een
uitgeversredacteur die van een handvol op zich weinig opzienbarende gegevens een
sterk verhaal weet te maken. In dit verband is het niet onbelangrijk te constateren
dat de dood van Shadbold, wiens lijkrede in het laatste hoofdstuk door Jason Price
wordt uitgesproken, alleen door de suggestie van deze laatste een gevolg genoemd
kan worden van de ‘abominabele fantasmagoria’ in Shadbolds brein, waarin niet
meer, en ook niet minder, gebeurt dan dat ‘een heel facet van zijn herinnering
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ontwricht’ wordt, welke ‘ontwijding van een mythe’ hij in geen geval door de vingers
wil zien.

Anthony Powell, tekening David Levine

Vederlicht commentaar
Dit is Powells handelsmerk, het suggeren van gebeurtenissen via observaties van
anderen die daar niet daadwerkelijk bij betrokken zijn; zijn verhaal is geen stelling,
geen uitbeelding of evocatie van gemoedstoestanden, maar een vederlicht commentaar
van sublieme ironie over het taalgebruik en de door de mogelijkheden van die taal
aangereikte en beperkte sensaties van andere exemplarische figuren, wier
werkelijkheidsgehalte groeit met hun waarschijnlijkheid. Op deze manier wordt de
werkelijkheid niet zozeer in zijn boek gecomprimeerd en gespiegeld, als wel gevormd
door de talige verbanden en reflecties van zijn werk.
Ik ben mij ervan bewust dat dergelijke opmerkingen veel te zwaar klinken voor
een werkje waarvan de voornaamste karakteristiek een tragi-komische humor is,
maar voor Powells werk in zijn algemeenheid geldt ongetwijfeld dat de filosofische
inhoud er een is van ironische gedetacheerdheid, waaraan scherpte wordt gegeven
door een ietwat malicieus voyeurisme, zoals hij dat zelf noemt, die de mensheid
verdeelt in ‘voyeurs en exhibitionisten’, waarbij het duidelijk is tot welke categorie
hij zelf gerekend moet worden. Nu kan Powell wel zeggen in zijn autobiografie dat
‘jaloezie, haat en boosaardigheid bijna altijd nadelige stimulansen zijn bij het schrijven
van zijn romans’, het zijn wél precies de motieven, gevoegd bij ambitieuze
machtswellust en manipulatiedrift, die hij zijn personages, zeker ook in dit laatste
boek, toedicht. In dat verband is het veelzeggend dat we uit zijn Memoirs te weten
komen dat de Duivels van Dostojevski door hem beschouwd wordt als de beste roman
ooit geschreven. Omdat de slechtheid tot principe verheven in de literatuur vaak een
larmoyant karakter krijgt, wordt bij Powell de boosaardigheid pas opgewekt door de
schijnbaar toevallige, maar zorgvuldig voorbereide en beconstrueerde spelingen van
het lot. De buitenstaander haalt zijn schouders op en grinnikt met leedvermaak; de
onverkwikkelijkheden zijn slechts het resultaat van een komische samenloop van
omstandigheden. Hiervoor is een timing vereist en een zelfbeheersing van de economie
van het materiaal, waarin Powell, zeker wat zijn grote werk betreft, de meerdere lijkt
van een schrijver met wie hij vaak vergeleken is, Marcel Proust. Op de kortere baan
van dit laatste boek levert dat het gevaar op dat zijn karakters te weinig adem krijgen
en daardoor karikaturaal dreigen te worden. Daarin lijkt hij dan weer op de enige
rivaal van zijn postuur in de Britse letteren van de laatste halve eeuw, Evelyn Waugh,
aan wie, evenmin als aan Proust, een zeker leedvermaak niet ontzegd kan worden.
Het ligt voor de hand dat de omgeving waarin je het best uit de voeten kunt met
een ironisch commentaar op een uit taaluitingen bestaande wereld, het literatuurbedrijf
is, en ook hier moet weer de vergelijking met het magistrale werk Dance to the Music
of Time negatief uitvallen: de verteller Jenkins (in tegenstelling tot Shadbold wel een
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alter ego van de schrijver Anthony Powell), de in zijn opportunisme op Walter Scott
gelijkende populaire schrijver St. John Clarke, de voorbeeldige angry young schrijver
X. Trapnel, het op literiare macht en aanzien beluste linkse duo Members en Quiggin,
de zakkige uitgever Howard Craggs, kortom de hele levende literaire wereld in de
grote romancyclus, is van oneindig groter kaliber dan het kleine literaire wereldje
waarin de Wheel zich afspeelt, en vergeleken met de meer dan levensgrote, echter
dan echte figuren uit de Dance, zijn de schrijver, zijn schrijvende jeugdvriend, zijn
detectives-schrijvende vrouw, zijn oude vlam, zijn uitgever, de
‘televisie-persoonlijkheid’, de moderne literatuurdocent aan de universiteit, bijna
typetjes zonder veel diepgang en vooral zonder veel sympathie voor het feit dat ze
zijn zoals ze zijn.

Literaire persoonlijkheid
Shadbold zelf is, om te beginnen, alles wat je als schrijver kunt wensen niet te zijn
of te worden, een ‘literaire persoonlijkheid’ met een
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mager oeuvre (een dichtbundel, een succesvol toneelstuk, twee vergeten romans) die
voornamelijk zijn status te danken heeft aan zijn recensies, zijn lezingen ‘overal waar
een gratis maal en overnachting’ te halen is, en zijn optredens in semi-literaire
televisiequizzen en showprogramma's; daarbij heeft hij een mildly hippy uiterlijk,
met baard, halflang haar en ietwat excentrieke kleren en zijn de uitspraken die uit
zijn twee boeken verzamelde epigrammen geciteerd worden, bepaald niet erg
scherpzinnig of oorspronkelijk. Hij is, in een tweede huwelijk, getrouwd met
Proserpine Gunning, die elk jaar een detective uitbrengt ‘welke nooit haar lezers
teleurstelt’. Het reeds lang uitgebluste momentum van Shalbolds literaire carrière
dateert uit de jaren twintig toen hij als jonge man wel eens figureerde op de
spreekwoordelijk beroemde parties uit die tijd. Uit die tijd dateert ook zijn vriendschap
met een iets jongere en aanmerkelijk aantrekkelijker schoolgenoot, Cedric
Winterwade, van wie ‘de legende wil’ dat hij op school verleid is door Shadbold.
Tot licht ongenoegen en irritatie van deze laatste publiceert Winterwade in zijn jonge
jaren ook een roman, die zijn eerste en laatste zal blijken te zijn; opgelucht dat dit
boek in ieder geval onder de door hem zelfgestelde standaard is, kan Shadbold het
zich veroorloven een welwillende kritiek te schrijven over dit boek, dat enig succes
in de provincie kent. De grote hopeloze liefde van Shadbold uit die tijd betreft een
in de modewereld verkerend onbereikbaar, meisje, achter wie al zijn kennissen min
of meer aanlopen en die ten leste uit zijn gezichtsveld verdwijnt doordat ze trouwt
met een oliebaron. In de Tweede Wereldoorlog houdt Shadbold zich gedeisd en
‘maakt zich verdienstelijk’ in het onderwijs aan het thuisfront, terwijl de meer
avontuurlijke Winterwade actieve dienst neemt en daarbij het leven laat.
De feitelijke knoop van toevallige gebeurtenissen die de plot uitmaken, wordt door
Jason Price in de tegenwoordige tijd aan Shadbold aangereikt in de vorm van een
dagboek dat lang na Winterwades dood door diens zoon wordt teruggevonden; omdat
Shadbold zelf nog uit de jaren twintig dateert en bovendien persoonlijk met
Winterwade bevriend was, wordt hem gevraagd een reader's report voor de uitgever
te maken. Tot zijn ongemakkelijke ongenoegen moet Shadbold toegeven dat dit
dagboek zoveel kwaliteiten biedt dat publikatie ervan Winterwade alsnog beroemder
zou maken dan hij zelf is; als hij in het dagboek ook nog leest dat Winterwade, voor
wie hij ook op erotisch gebied een uitgesproken minachting koesterde, indertijd een
weekeind met zijn hopeloze liefde naar Parijs is geweest en daadwerkelijk drie, vier
keer met haar geslapen heeft - een verworvenheid waar hij zelf in de verste verte niet
aan toe gekomen is - is hij zo geschokt dat hij de uitgever, tegen zijn literair oordeel
in, een sterk negatief advies geeft.

Superieur gegniffel
Maar hoe meer hij de nagedachtenis van Winterwade probeert te onderdrukken, des
te frequenter duikt diens geest overal op waar hij hem niet kan bezweren, met als
hoogtepunt een televisie-interview waarin Shadbold, onder meer door het onverwachte
en hoogst inopportune ten tonele verschijnen van de oude liefde, verleid wordt tot
allerlei uitspraken die hij niet had willen doen en die grondig afbreuk doen aan het
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imago dat hij in al die respectabele jaren van zich zelf opgebouwd en bewaard had.
Als ten slotte de schade is aangericht en ook de roman van Winterwade op de
universiteit weer in het brandpunt van de belangstelling is gebracht, probeert Shadbold
zijn oorspronkelijke fout te herstellen door alsnog de bezorging van het dagboek op
zich te nemen, waardoor hij tenminste in staat zal zijn met bepaalde voor hem zelf
minder florissante passages te knoeien - slechts om te horen dat het dagboek dan al
vernietigd is. Dat hij zich bij het horen van dat nieuws onwel gaat voelen (en in het
volgende en laatste hoofdstuk ten grave wordt gedragen) is minder te danken aan
het feit dat door zijn schuld Winterwade alsnog postume roem onthouden blijft, dan
aan het besef dat hij zijn morele integriteit niet overboord heeft gezet, dat zijn imago
is aangetast en de mythe van zijn grote liefde ontheiligd.
Bij het lezen van deze samenvatting krijgt men de indruk te maken te hebben met
het draaiboek voor een boulevard-komedie, eerder dan met een diepgravend literair
meesterwerk. Maar de directie van dit theater heeft nooit gedecreteerd dat er tijdens
deze voorstelling niet gelachen mocht worden. Echt tragisch kan het drama niet
worden genoemd. Achter de uitbeelding van het treurig literair bedrijf evenwel,
waarvan hij afstand neemt door zijn hoogst smakelijk ironie, klinkt, als uit de
coulissen, het bulderend gelach van de meester op, of nee, zijn nauwelijks hoorbare,
ietwat venijnige en vooral superieure gegniffel: ‘this nothing's more than matter!’
■
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classici bekende wet van Bentley volgt, maar ook een poëticale functie heeft, vertelde
Boutens het verhaal van een liefde in goddelijke uitverkiezing, die pas door de dood
haar voltooiing zou vinden. De Andere Verzen (1932) hernemen het thema van de
Strofen, maar laten in de reeks geen verhaalontwikkeling zien. Boutens ‘afbetaling’
duurde dus zo'n vijfentwintig jaar.
Het grootste deel van Bolks studie bestaat uit commentaren bij elk afzonderlijk
gedicht. Op het eerste gezicht zijn de Strofen niet zo ontoegankelijk: de lezer wordt
bij voorbeeld minder met syntactische hoogstandjes geconfronteerd dan in ander
werk van Boutens het geval is. Hij zal niet zo gauw schrikken van de asyndetische
vergelijking die in de eerste regels voorkomt;
‘Aan sombren spiegel van zwoele wake
drijven, geloken leliën, mijn oogen.
Ik kan niet slapen: de geur der rozen
wordt oppermachtig met den nacht.’

Toch is die relatieve eenvoud schijn. Zonder een uitvoerige kennis van Plato en de
bijbel zijn de gedichten misschien wel op het oppervlakteniveau, maar niet in hun
intertekstualiteit te doorgronden. Voor een totale interpretatie draagt Blok nu op
uitnemende wijze de bouwstenen aan: per gedicht worden de relevante Plato-plaatsen
(zo mogelijk uit Boutens' eigen vertalingen) en bijbelse reminiscenties genoteerd,
mogelijke implicaties gesuggereerd. Een enkele maal kan ik hem moeilijk volgen.
Zo wil hij in de zojuist geciteerde regels bij ‘de geur der rozen’ een echo aan de
Platoonse Eros horen, met het argument dat dit woordspel verder niet voorkomt en
hier dus extra betekenis krijgt! Over het algemeen echter is de richting die hij
toekomstige nadere onderzoekers wijst zeker de juiste.
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Zwakkere plekken
Het is een psychologische wet dat wie met een indrukwekkende studie als deze wordt
geconfronteerd als het ware gaat zoeken naar zwakkere plekken om ook iets ‘terug
te kunnen zeggen’. In het volle bewustzijn van dit slechte recensententrekje wil ik
toch wat kritische kanttekeningen maken. Blok heeft zich op vele terreinen moeten
bewegen die oorspronkelijk niet de zijne waren en leunt in zulke gevallen, heel
begrijpelijk, op werk van anderen. Niet in alle gevallen vind ik zijn keuze van
deskundigen geslaagd. Tot de meest discutabele bladzijden van zijn boek behoren
zijn opmerkingen over Boutens' homoseksualiteit: ik had een andere informant
verwacht dan de auteur van een NVSH-brochure over gestoorde homofielen. Wie
zich niet wil wagen aan speculaties over de relaties tussen estheticisme en
homoseksualiteit (vergelijk Dresdens studie over het Symbolisme), kan voor Hollandse
of Friese nuchterheid terecht bij Theun de Vries, die in Meesters en vrienden naar
aanleiding van een bezoek aan Boutens schreef: ‘Ik concludeerde dat de Platonische
Eros in hem blijkbaar nog steeds naar belichamingen streefde, en dat hij die dag over
deze strevingen niet onvoldaan was.’ Bloks kennis van het platonisme is
indrukwekkend. Hij weet zelfs in Boutens' Plato-vertalingen plaatsen aan te wijzen,
waar de vertaler eigen inzichten zwaarder laat wegen dan de letter van de tekst
verdraagt. Het lijkt me echter niet zo voor de hand te liggen bij de interpretatie van
bepaalde passages een beroep te doen op contemporaine specialisten, zoals Sinaiko,
die in 1965 een studie schreef over de zogenaamde erotische dialogen van Plato.
Beter kan men te rade gaan bij interpretatoren die Boutens zelf kende of had kunnen
kennen. Zelf vermoed ik dat de Platonische Studiën van Chap van Deventer, een
grote naam rond de eeuwwissling, wel eens goed bruikbaar zouden kunnen zijn bij
het reconstrueren van Boutens' Plato-opvattingen.
Eén van de conclusies van Blok ten aanzien van Boutens' platonisme is dat het
minder dominant in zijn denken is geweest ‘dan algemeen is verondersteld’. Maar
in de meeste mij bekende essays en artikelen wordt juist naar voren gebracht dat
Boutens tot een heel persoonlijke synthese van platoonse en christelijke elementen
is gekomen. De eerder aangehaalde Hans Warren zegt zelfs aan het einde van de
inleiding van zijn bloemlezing: ‘Vergissen we ons als we in zijn latere poëzie toch
een overhellen zien naar zijn Calvinistische oorsprong?’
Laat er echter geen misverstand over mijn waardering van dit boek bestaan: Bloks
monografie is een opus magnum, dat een nieuwe wending aan het Boutens-onderzoek
zal geven. Wat ik me kan voorstellen is dat op basis van dit boek, dat we de weg
wijst naar een ‘andere’ Boutens, een nieuwe, betaalbare bloemlezing uit Boutens'
gehele oeuvre wordt gemaakt.
In de serie Bert Bakkerbloemlezingen moet daar toch ruimte voor zijn. Wie voor
samenstelling en inleiding moet worden aangetrokken, zal uit het bovenstaande
duidelijk zijn.
■
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Levend in een bittere zee
De alledaagse werkelijkheid in China
China Alive in the Bitter Sea door Fox Butterfield Uitgever: Bantam
Books 468 p., f26,95 Importeur: Van Ditmar
Bart Tromp
Tijdens zijn studie aan de Harvard-universiteit raakte Fox Butterfield door de colleges
van John King Fairbanks, de grote oude man van de Amerikaanse sinologie,
geïnteresseerd in het moderne China, en enthousiast voor de idealistische Mao en
zijn volgelingen. Hij ging Chinees studeren, hoewel de beheerster van het
talenpracticum van Harvard toentertijd (eind jaren vijftig) in de mening verkeerde
dat dit een dode taal was. Na de normalisatie van de Amerikaans-Chinese betrekkingen
in 1978 kon Butterfield een langgekoesterde ambitie verwezenlijken: hij werd
correspondent van de New York Times in Peking. Hij bleef er een kleine twee jaar,
en hij gebruikte die tijd ook om het materiaal te verzamelen voor dit boek.
China. Alive in the bitter sea is in veel opzichten te vergelijken met het beroemd
geworden boek dat een andere Amerikaanse correspondent na een driejarig verblijf
in de Sovjetunie schreef, The Russians van Hedrick Smith. In beide gevallen wordt
een indringend en gedetailleerd beeld gegeven van het dagelijks leven, en van de
maatschappelijke en politieke structuur waarbinnen dat alledaagse leven geleefd
moet worden. Het grote verschil tussen de beide boeken is echter dat Smith een land
beschrijft waarin de meeste maatschappelijke processen al tot routine zijn verworden,
en waar het ene jaar niet noemenswaard verschilt van het volgende, terwijl Butterfield
in China aankwam op een moment dat Mao nog maar enkele jaren dood was, de
Volksrepubliek in enkele jaren tijd diep ingrijpende veranderingen in politiek en
sociaal opzicht doormaakte, en de ervaringen van de Culturele Revolutie de bevolking
nog fris voor ogen stonden. Daarnaar verwijst de ondertitel: de uitdrukking Ku-hai
yu-sheng, levend in een bittere zee, is een klassiek boeddhistisch gezegde over
overleven in een wereld vol lijden, een uitdrukking die nu gebruikt wordt door
Chinezen om er hun leven tijdens de Culturele Revolutie mee te karakteriseren.
Butterfield merkte al spoedig dat het beeld van een maatschappij waarin gelijkheid,
sociale rechtvaardigheid en opofferingsgezindheid met elkaar wedijverden niet klopte
met het werkelijke China. Een eigenaardige onderstreping daarvan is het feit dat het
boek van Smith over de Sovjetunie in afleveringen bleek te zijn verspreid onder de
ganbu, de kaders. Het regime in Peking dacht daarmee de eigen handlangers in te
wrijven hoe afschuwelijk de samenleving van Breznjev is. Het vervelende van deze
propaganda bleek echter dat de overeenkomst tussen de twee grootste socialistische
communistische staten zo pijnlijk duidelijk werd. Ook in China staat men volgens
de berekening van Butterfield veertien uur per week in de rij om aan de elementaire
levensbehoeften te komen. Een Chinese kennis zei hem: ‘Wij glimlachen meer, en
daarom ziet het er vriendelijker uit. Maar in werkelijkheid is er helemaal niet zo'n
verschil tussen de Sovjetunie en China.’

Woelingen
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Toch wel, zo merkte Butterfield, toen hij in zijn beste Chinees in een restaurant aan
het dienstertje vroeg: ‘Ik wil even afrekenen.’ Ze verstrakte, en snauwde: ‘Het is
heel onbeleefd die uitdrukking te bezigen.’ In het China van Deng Xiaoping leven
beulen en slachtoffers uit de Culturele Revolutie op gespannen voet naast elkaar, en
is ‘het vereffenen van de rekening’ iets waar beiden bang voor zijn, de eersten uit
vrees voor eigen leven en positie, de laatsten omdat elke poging tot rechtvaardigheid
achteraf het gevaar met zich meebrengt dat de rust van deze dagen verkeert in nieuwe
onvoorspelbare woelingen.
Wat het recente verleden betekende voor de Chinese bevolking kan geïllustreerd
worden met behulp van cijfers en statistieken - zoals het officiële bericht dat tussen
1966 en 1976 honderd miljoen Chinezen op een of andere manier slachtoffer werden
van politieke vervolging. Verhelderender is misschien het verhaal van een
afzonderlijke familie. Lihua was zes jaar toen de Culturele Revolutie losbrak. Haar
vader was natuurkundige, haar moeder verpleegster. Een jaloerse buurman, lid van
de Partij, organiseerde een radicale factie in hun woonblok, en kreeg zo inzage in
het dossier van haar vader. Daaruit bleek dat deze voor 1949, in zijn studententijd,
korte tijd lid was geweest van de Kwomingtang. Daarna verbrandden de rode gardes
alle boeken, meubels en bezittingen van het gezin, en werd de vader ontslagen. De
geheime politie verbande de hele familie naar een armoedig dorp in Hoenan. De
partijkaders daar namen hen hun overige bezittingen af, en paradeerden de ouders
van Lihua dagelijks door de straten, waarbij ze geslagen en vernederd werden. Binnen
een paar weken bezweek haar moeder en was haar vader invalide. Haar broers en zij
werden gekwalificeerd als ‘grootgrondbezitters’ zodat ze niet mochten werken, noch
aanspraak konden maken op voedsel of medische hulp. Ze bleef in leven door hout
te sprokkelen, en te bedelen. Maar ook de boeren waren doodarm: ze mochten er bij
voorbeeld maar twee kippen en één varken op nahouden, omdat Mao vond dat ze
anders kapitalistisch zouden worden. Wat boven het bestaansminimum werd
geproduceerd werd ingepikt door de partijkaders.

Na 1976 werd haar vader gerehabiliteerd. Maar hij mocht niet terugkomen naar
Peking en kreeg ook geen compensatie voor de tien jaar die hij verloren had. Evenmin
mochten zijn kinderen teruggaan. Drie jaar onafgebroken gevechten met de
bureaucratie waren er voor nodig voor Lihua er in slaagde naar Peking te komen. Ze
was toen twintig, had geen onderwijs gehad en kon niet meer normaal eten. In de
toekomst had ze geen enkel vertrouwen, en evenmin in het regime. Zulke verhalen
kent elke Chinese familie. Butterfield tekent er een aantal van op, maar hij hoeft dat
gelukkig nauwelijks meer te doen om het beeld van China onder Mao, zoals dat in
de jaren zestig en zeventig in het Westen bestond, te vergruizelen. Dat is definitief
gebeurd door de nieuwe Chinese leiders zelf, bij voorbeeld bij Dengs bezoek aan de
VS in 1979, waar bij een diner in het Witte Huis Shirley Maclaine, de China-reizigster
met de mooiste benen, Deng geestdriftig vertelde dat ze in 1971 op een
landbouwcommune een kernfysicus had ontmoet die daar tomaten verbouwde, en
haar verzekerde dat hij hier veel gelukkiger was dan in zijn lab. Deng viel haar in de
rede en zei: ‘Hij loog. Hij moest dat toen zeggen.’
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Papieren luiers
Het boek van Butterfield is opgezet als een systematisch overzicht van de Chinese
samenleving, waarbij hij eigen ervaringen en belevenissen afwisselt met de verbazingwekkende - informatie die de Chinese media voor de goede verstaander
bieden, en bevindingen van wetenschappelijk onderzoek. Wat daarbij opvalt is hoe
doorslaggevend zijn grondige kennis van de Chinese taal is voor het succes van zijn
onderneming. De grote lijnen die hij trekt worden levendig gemaakt door allerlei
details. Dat in de Volksrepubliek geen papieren luiers noch tampons of maandververvolg op pagina 33
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Van internationale allure
Henk Sneevliet en de geschiedenis van het MLL-front
Tegen fascisme, kapitalisme en oorlog: Het Marx-Lenin-Luxemburg-front
Juli 1940-april 1942 door Wim Bot Uitgever: Syndikaat f24,75
Igor Cornelissen
Voor mij is de revolutionair-socialist Henk Sneevliet een ongemeen boeiende figuur.
En dat zal ie blijven.
Hij werd in 1942 door de Duitsers doodgeschoten nadat hij sinds de inval, op
verschillende adressen ondergedoken en vermomd met een baard, op de vlucht was
geweest. Een uitnodiging om naar Amerika of Mexico te vluchten had hij afgeslagen.
Hij wilde bij zijn kameraden zijn. Dat er oorlog zou komen, wist hij. Niet hoe het
zou aflopen.
Sneevliet is, van 1933 tot 1937 kamerlid geweest en redacteur van marxistische
bladen, maar vooral vakbondsbestuurder. Dat is het niet wat hem voor mij tot een
intrigerende figuur maakt evenmin als zijn verhouding tot Trotski. Hij was de enige
Nederlandse socialist die internationaal geschiedenis maakte. In nogal belangrijke
landen én op cruciale momenten. In het vooroorlogse Indië was hij het die er een
gemengde socialistische partij oprichtte en het vertrouwen won van de meest dappere
en intelligente Indonesische revolutionairen. Na de Russische revolutie, waarmee
hij zich solidariseerde, werd hij Indië uitgewezen. Daarna was hij een paar jaren, als
afgezant van de Communistische Internationale, actief in China. Sommige
China-specialisten zeggen dat hij aanwezig was bij de oprichting van de Chinese
communistische partij. Toen Mao aan Edgar Snow zijn levensgeschiedenis vertelde,
sprak hij ook over een zekere Ma-ling. Alleen kenners weten dat dit Sneevliet is.
Want Sneevliet had toen de schuilnaam Maring en aangezien Chinezen de r niet
kunnen uitspreken...

Henk Sneevliet

Raadslid in Zwolle in 1907 - per definitie (Zwolle!) niet zijn minst interessante
periode - en daarna via Lenin naar Kanton en Shanghai. Terug in Nederland om met
de hier achtergebleven communisten in conflict te raken. In de jaren twintig, na zijn
Chinese periode, gold het woord: Sneevliet kwam, zag en de herrie begon. Een truttige
benadering want Sneevliets grootheid als standvastig revolutionair, nooit tot
compromissen bereid, blijft. Daarbij was hij niet een simpele vakbondsman maar

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

goed ingevoerd in de marxistische klassieken. Er bestond bovendien een innige
vriendschap met Henriëtte Roland Holst.
Er zijn nu drie biografieën over Henk Sneevliet geschreven, die me geen van alle
kunnen bekoren. In feite is er maar een echte die qua omvang en intentie op die naam
aanspraak mag maken. Die is geschreven door Max Perthus en in 1976 door de SUN
uitgegeven. Het is het meest volledige boek over Sneevliet en behandelt ook zijn
persoonlijk leven, de tragedies van zijn naar Rusland teruggekeerde derde vrouw
Sima. Er moet daar nog een dochter van Sneevliet leven. Bij Perthus ook de ramp
van de zelfmoord van zijn twee zoons Pim en Pam. Maar Perthus was een aanhanger
en groot bewonderaar van Sneevliet geweest, een van de weinige overlevenden van
Sneevliets groep na 1945 en te veel betrokken bij alles wat er was gebeurd. Te weinig
afstand dus.
Dan de veel kortere politieke biografie van Fritjof Tichelman. Betrouwbaar en
volledig voor zover het de standpunten van al de organisaties aangaat waar Sneevliet
in werkte. Een boekje dus met veel afkortingen maar gortdroog, de levende Sneevliet
ontbreekt erin.
Ten slotte schreef Sneevliets schoonzoon Sal Santen in 1971 Sneevliet, rebel
(Arbeiderspers) waarin rake maar erg fragmentarische want autobiografische
herinneringen aan, ja toch wel de enige vooroorlogse socialist met internationale
allure.

Abstracte theorie
Nu is er net een nieuw boek verschenen dat vooral gaat over de oorlogsperiode van
de Sneevliet-groep die de bezetting inging als het Marx-Lenin-Luxemburg front. Dat
geeft al wel aan hoe Sneevliet dacht over deze ‘imperialistische’ oorlog. Had de
Sneevliet-partij (RSAP) voor de oorlog 2500 leden, de harde illegale kern, telt
vijfhonderd aanhangers.
Wim Bot, die de geschiedenis van het MLL-Front nauwgezet heeft beschreven,
heeft goed laten uitkomen dat voor Sneevliet en zijn aanhangers de nieuwe
wereldoorlog sinds Hitlers machtsovername vaststond. Tijdens de bezetting werd
een ‘abstracte theorie van het revolutionair defaitisme’ verdedigt. Daar viel voor de
oorlog al weinig mee te beginnen in Nederland, laat staan tijdens de bezetting. Bot
beschrijft dat er wel pogingen zijn gedaan om vooral standvastige sociaal-democraten
te benaderen, SDAP'ers dus die, in de lijn van Vorrink, scherp tegen de nazi's
ingingen. Veel blijkt daar niet uitgekomen te zijn. Ook met andere links-socialistische
groepen verliepen de besprekingen stroef en zonder succes. Zo bleef Sneevliets
MLL-Front klein in omvang en al mag het waar zijn - en het is waar - dat het
MLL-Front, naar hun blad ook wel Spartacus genoemd, wel terdege ingreep voor,
tijdens en na de roemruchte Februari-staking - in de ogen van de massa bleef dat
toch een zaak van ‘de communisten’.
De studie van Bot heeft het voordeel dat voor het eerst vrij uitgebreid uit de doeken
wordt gedaan dat ook in de illegale Sneevliet-beweging tegenstellingen bestonden.
Vooral over de houding met betrekking tot de Sovjetunie. Te veel bleven tot nog toe
in de Sneevliet-literatuur de mannen en vrouwen van de tweede garnituur op de
achtergrond. Wim Bot besteedt terecht aandacht aan Willem Dolleman, een Haagse
revolutionair die met Sneevliet werd doodgeschoten maar wel eens fors in opstand
moest komen tegen de autoritaire neigingen van Sneevliet. Zelf vind ik het jammer
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dat de Amsterdamse Rotterdammer (en jood ook nog) Ab Menist niet wat scherper
en warmer wordt geprofileerd.
Het is eigenlijk mijn hoofdbezwaar ook tegen dit boek: Bot volgt nauwkeurig de
discussies, acties en inhoud van de illegale bladen maar de mensen blijven, zeker
zoveel jaren na hun heengaan, erg op afstand. Ik bedoel niet dat ik wil weten wat
voor kleur sokken ze droegen en of ze buitenechtelijke verhoudingen hadden, maar
wel hoe ze spraken, hoe ze schreven, door wie ze beïnvloed waren, of ze ook contacten
hadden buiten hun eigen nauwe politieke kring. Van Sneevliet weet ik dat hij een
open oog had voor de buitenwereld en ook in de kringen van kunstenaars vrienden
had. Dat komt in de soms wat erg steile aanpak van de chroniqueur van het MLL-Front
niet naar buiten.

Slotrede
Sneevliet hield op 9 april 1942 een slotrede voor het Deutsches Obergericht. Hij
maakte zich geen illusies over zijn vonnis. Drie dagen later werd hij, na met zijn
kameraden de Internationale te hebben gezongen, doodgeschoten. Die rede is hier
bij mijn weten voor het eerst afgedrukt. Het is geen revolutionair, vlammend betoog.
Geen diepe aanklacht tegen het nazisme. Men zou iets anders van Sneevliet hebben
verwacht. Uit de voetnoten valt wel op te maken dat Wim Bot vermoedt dat Sneevliet
zijn laatste woord zó heeft gesproken om de vrouwen van de beklaagden te redden.
Hij waagt zich echter niet aan een analyse van dit slotwoord. Dat had hij wel moeten
doen. Het behoort tot het onderwerp van zijn studie. Er is nog een ander punt waar
hij, iets minder, in gebreke blijft. Dat gaat over de vraag of de revolutionair-socialisten
wel voldoende oog hadden voor de verdediging van de ‘burgerlijk-demoncratische
vrijhevervolg op pagina 33
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De bekering van Leslie Fiedler
Omhelzing van populaire literatuur als reactie op de academische
kritiek
What Was Literature door Leslie Fiedler Uitgever: Simon & Schuster,
288 p., f49,65 Importeur: Van Ditmar
Ed Schilders
Leslie Fiedler is momenteel waarschijnlijk het bekendst als de auteur van het
fascinerende werk over anders-gevormde mensen, Freaks. Daarin toonde hij aan
welke angsten met welke lusten in onze psyche gemeenschap hebben als wij heel
dikke vrouwen, zeer dunne mannen, op leeuwen of olifanten gelijkende mensen,
dwergen of reuzen bezien. Wat wellicht minder lezers buiten de Verenigde Staten
weten, is dat Leslie Fiedler zelf een freak is.
Hij is, om precies te zijn, de rara avis van de Amerikaanse literatuur, een omschrijving
die hij weliswaar te danken heeft aan de spotlust van zijn collega's, maar die hij zeker
niet zal ontkennen. Integendeel. In zijn nieuwste studie over literatuur in Amerika,
What Was Literature, herhaalt hij met genoegen de collegiale uitspraak dat hij zich
in zijn dertigjarige carrière als prozaschrijver en als criticus en theoreticus heeft
opgewerkt van enfant terrible naar de status van dirty old man. Time, in een van die
schaarse momenten waarop het blad aandacht besteedde aan literaire kritiek, noemde
hem een ‘most daring skinny dipper’ en dat is precies de uitspraak die sindsdien in
alle flapteksten van Fiedlers boeken voorkomt. Hij provoceert en incasseert niet
alleen, hij adverteert ook. Het is, gezien door Europese, en misschien moet ik wel
zeggen Nederlandse ogen, een toch wel wat merkwaardige reputatie, aangezien
Fiedler zijn leven lang eigenlijk niets anders gedaan heeft dan op persoonlijke wijze
over literatuur berichten met daarnaast een misschien niet altijd even academische
maar dan toch doordachte en doorvoelde hang naar de relatie tussen literatuur en de
samenleving. Zijn proza, hoewel nooit van het allerzwaarste kaliber, heeft daarnaast
altijd de sporen gekend van een originele geest en een nooit geheel geruststellende
oogopslag. In ons land, waar van alles wat schrijft een afwijking of twee, drie
verwacht wordt, en getolereerd - dat is belangrijker - zou Fiedler nooit een freak
geworden zijn.
De schandalen, waaraan Fiedler aanduidingen als ‘skinny dipper’ overhield, zijn
heel gevarieerd. In 1957 werd zijn korte verhaal Nude Croquet het doelwit van
protestacties van met de censor geallieerde lezers. Het verscheen in Esquire en vertelt
over een groep behoorlijk deftige mensen die zich laat verleiden tot wat in de titel
beloofd wordt, een partijtje croquet in het bloot, met ‘in leer gebonden folio's, in het
midden opengeslagen en met de ruggen naar boven, bij wijze van wickets.’ Het
rumoer kostte het tijdschrijft duizenden dollars aan advertenties en Fiedler een
aanzienlijke hoeveelheid academisch respect. Wat daar nog van over was kwam ten
heftigste ter discussie toen Fiedler in 1967 door de politie gearresteerd werd in
Buffalo, New York, op verdenking in zijn huis gelegenheid te hebben gegeven tot
het verhandelen en gebruiken van marihuana. De affaire - Fiedler werd door een
lager gerechtshof tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld en moest tot aan het
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Supreme Court in beroep - baarde zelfs enig opzien in ons land, waar Fiedler een
halfjaar zou komen doceren op uitnodiging van de Universiteit van Amsterdam. Die
uitnodiging werd aanvankelijk ingetrokken maar later, onder druk van de pro-Fiedler
publiciteit in de Verenigde Staten en in ons land, hernieuwd. Toen, echter, wilde
Fiedler niet meer, al kwam hij wel naar Amsterdam na een uitnodiging van de Asva.
‘I came to love Holland,’ schrijft hij in een van zijn mooiste werken, Being Busted,
‘despite its claustrophobic dimensions (...) and its strange addiction to the tulip, most
unattractive of all flowers.’

Pop-critic
Wat hij academisch Amerika vooral heeft aangedaan is niet zozeer de schandaleuze
erotiek van Nude Croquet of de controverse rond Being Busted, maar de substitutie
van zijn persoonlijke normen voor die van de Academie in zijn geschriften over
literatuur. In zijn lange carrière op dit gebied heeft hij zo ongeveer alles gedaan wat
wetenschappers in de Verenigde Staten als zelfmoord beschouwen. Meerdere malen
kondigde hij de dood van de roman aan, meerdere malen kreeg hij dus ongelijk.
Voortdurend nam hij het op voor auteurs en ideeën die in academische kringen buiten
het curriculum en de geschreven studies gehouden worden. Voortdurend overtreedt
hij de grenzen van de literatuur en begeeft hij zich op het gebied van de psycho-,
socio-, of sexuoloog. Zijn Freaks, op zich al een onderwerp waarover je met een
Ph.D. niet kunt schrijven, is van die interdisciplinaire aanpak het meest ‘tergende’
voorbeeld, en in What Was Literature signaleert Fiedler de radeloosheid van
bibliothecarissen die niet kunnen beslissen onder welke van de -logieën het boek de
bibliotheek in mag. Het is niet ongewoon, heb ik zelf kunnen vaststellen, dat in ons
land het boek onder ‘Zoölogie’ op de plank staat. Al eerder heb ik in deze bijlage
bericht hoe een andere ‘pop-critic’, Gore Vidal, de meerderheid van de Amerikaanse
critici scholar-squirrels gedoopt heeft, academische eekhoorns (in Pink Triangle),
met het verwijt dat ze de literatuur misbruiken, of uitsluitend gebruiken voor
wetenschappelijke en onderwijskundige doeleinden. Maatschappelijke, psychologische
en vooral morele aspecten komen nauwelijks ter sprake of het is in de vorm van
collaboratie met rechtse maatschappelijke krachten. In What Was Literature kiest
Fiedler een minder politiek-ideologisch verwijt als uitgangspunt, maar hij schaart
zich niettemin aan Vidals zijde als hij in de eerste helft van het boek zijn persoonlijke
visie loodrecht afzet op die van Academe, niet zozeer in een geste van zelfverdediging
als wel als een breed uitgesponnen provocerende daad.

Leslie Fiedler

On Subverting the Standards heet dit eerste deel en er is heel veel op aan te merken.
Fiedler onderzoekt hier de mogelijkheid om de ‘dode’ literaire status quo te vervangen
door een geheel nieuwe, levende benadering die, volgens hem, meer bestaansrecht
heeft omdat daarmee de literatuur niet-elitair benaderd en gebruikt wordt. Dit is de
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‘pop-benadering’, die gekenmerkt wordt door alles wat het tegendeel van de
academische werkwijze inhoudt. Het zou een typisch Amerikaanse benadering zijn,
zoals Coca-Cola, Tarzan, Monroe, fast food en Mickey Mouse typisch Amerikaans
zijn. Het traditionele onderscheid tussen hoge en lage literatuur komt in deze
benadering te vervallen door een opwaardering van de populaire literatuur, en de
hoge literatuur zal haar vooronderstelde superieure positie als medium verliezen en
gelijkgeschakeld worden met wat Fiedler de ‘post-Gutenberg media’ noemt: tv en
film.
In dit experiment zullen de normen die critici gebruiken radicaal moeten
veranderen, radicaler dan in het verleden gebeurd is, toen de ene set normen alleen
maar vervangen werd door de andere set, de ene canon door de volgende. Hier vindt
een mentaliteitsverandering plaats. Leraren zullen daarna niet uitsluitend maar wel
overwegend aandacht besteden aan die werken die nu nog als sub-literair bekend
staan maar die nog volop gelezen en genoten worden: Uncle Tom's Cabin en Gone
with the Wind zijn er de ‘sterkste’ voorbeelden van.
Het is mij een raadsel hoe we dat allemaal met elkaar af moeten spreken. Al ben
ik nog zo voor subversie, zulke voorstellen kunnen, lijkt me, tot niets anders leiden
dan tot een nieuwe programmatische gebondenheid die niet wezenlijk anders is dan
de gebondenheid van de critici waartegen Fiedler ten strijde trekt. Terwijl ik zelf
dacht dat het steeds om de vrijheid ging die ook Fiedler zich jarenlang heeft
toegeëigend. Afgezien daarvan: overtuigende voordelen weet Fiedler niet te
presenteren, al moet ik toegeven dat een Europese achtergrond hier
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een belemmerende factor kan zijn. Toch lijkt zelfs in een land dat uit zijn voegen
barst van de popcultuur en waar de toonaangevende kritiek academisch is, een
dergelijke paleisrevolutie niet noodzakelijk. Is het werk van Fiedler zelf daar niet
het geschreven bewijs van? En liggen daar niet de boeken van Edmund Wilson,
Vidal, Mary McCarthy, Van Nostrand, en H.L. Mencken? Voor ieder boek van deze
dame en deze heren staan duizenden lang vergeten studies - kritisch, historisch en
theoretisch - uit dat grote, rare land dat Academe heet. En zijn de voorgestelde
veranderingen wel zo revolutionair? Niet in onze ogen, denk ik. Niet als dit de essentie
is: ‘We will find ourselves speaking less of theme and purport, structure and texture,
signified and signifier, metaphor and metonymy, and more of myth, fable, archetype,
fantasy, magic and wonder. Even more important, we will be speaking for ourselves,
as ourselves, rather than ex cathedra in the name of some impersonal “tradition”.’

Nieuwe romantiek
De literair-kritische eisen met betrekking tot ‘elegance of structure’ en een
‘distinguished style’ noemt Fiedler achtereenvolgens ‘inappropriate’ en ‘irrelevant’.
Esthetiek wordt een ondergeschikt begrip. Nu is het inderdaad zo dat er heel aardige
romans zijn die niet bijzonder fraai gestructureerd zijn (An American Tragedy) en
nog veel meer die wat stijl betreft niet uitblinken (de rest van Dreisers oeuvre); er
zijn echter ook geschriften die met hun stilistische vormgeving staan of vallen, zoals
De Quincey's On Murder. Dat de gegevens niet relevant meer zouden zijn voor een
nieuwe kritiek is onvoorzichtig gedacht, opent zelfs de deur voor een heel andere
esthetiek: die van het lelijke, een esthetiek waarvoor met name Amerikanen vatbaar
lijken, ook al houdt Fiedler zelf niet van tulpen.
Ook de ethische waarde van het werk wordt door Fiedler ondergeschikt gemaakt
aan een derde dimensie, die vooral bezeten zou worden door de populaire literatuur,
en die hij aanvankelijk vaag aanduidt met het tertium quid maar later indentificeert
als ekstasis. Het begrip wordt ontleend aan een verhandeling uit de eerste eeuw na
Christus die (ten onrechte) is toegeschreven aan de Griekse redenaar Longinos. Over
het verhevene. Fiedler vertaalt ekstasis met ‘a profound alteration of consciousness
in which the normal limits of flesh and spirit seem to dissolve’. Neoromantiek als
kenmerk van de new wave pop criticism? Misschien is ekstasis inderdaad wat oudere
Amerikanen in hun jeugdboeken als Uncle Tom en Tom Sawyer terugvinden, maar
voor de meeste populaire literatuur is er voor dit gevoel een eenvoudiger en effectiever
woord: escape. Bovendien, vind ik, had Fiedler moeten vermelden dat zijn antieke
held Longinos ook stijl, structuur en ideeën als onontbeerlijk voor ‘het verhevene’
beschouwde. Maar dan weer is het ook duidelijk dat er na de Fiedleriaanse staatsgreep
geen ‘verhevene’ meer is.
Bij zoveel radicaal geweld kan gedacht worden dat de auteur zich gespierder opstelt
dan noodzakelijk ter wille van de polemiek of de provocatie. Dit is niet het geval.
Fiedlers voorstellen zijn radicaal-programmatisch, hoewel niet verstoken van emoties.
Zelfs voor hem zelf lijkt de uitkomst ten slotte een onverwacht uitzicht te bieden op
een nieuwe toekomst, een gewaarwording van een lang gevoelde en nu geconcipieerde
roeping. Een bekering, als het ware, tot iets waarvan wij dachten dat hij het altijd al
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geweest is: de eigenzinnige, originele popcriticus, de verschrikkelijke sneeuwman
van de Amerikaanse literatuur. Wat voor ons blijkbaar genoeg was, was voor Fiedler
onvoldoende. De bekering is nu pas een feit en What Was Literature bevat zijn
geloofsbrieven: ‘Op dit ogenblik kies ik voor een poging om dat te worden waartoe
ik altijd al geneigd ben geweest: een popcriticus die leert (langzaam en pijnlijk zoals
zelfs deze zin onthult) de taal van de populaire literatuur te spreken, de taal van
Richardson en Dickens, van Harriet Beecher Stowe en Mark Twain, van Edgar Rice
Burroughs en Sir Arthur Conan Doyle.’
De tweede helft van het boek bevat dan, denk ik, de eerste pogingen in die nieuwe
taal. De keuze van de onderwerpen, de racistische roman Uncle Tom en het
sadomasochistische Gone with Wind, is de gelukkigste niet en vraagt op zich zelf
om een weerwoord, los van de voorafgaande positiebepaling.
Fiedler neemt in dit boek enorme risico's, groter dan ik ze ooit heb zien nemen
door een vooraanstaand criticus. Met vrijwel niets in de eerste helft kan ik me
verenigen, veel uit het tweede deel blijft overeind waar het verworpen had moeten
worden. What Was Literature is een boek dat op alle mogelijke manieren aanstoot
geeft. Dat was, denk ik, ook de bedoeling, en in zoverre is het dus uitstekend geslaagd.
■
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Schnitzler, Polgar en Ehrenstein
Drie vertegenwoordigers van het Weense fin de siècle
Therese Kroniek van een vrouwenleven door Arthur Schnitzler Vertaling
Pim Lukkenaer Uitgever: Spectrum Klassieken, 251 p., f14,90
Kleine Schriften, Band 1, Musterung door Alfred Polgar Uitgever: Rowohlt
Verlag, 524 p., f60, - Importeur: Nilsson & Lamm
Tubutsch door Albert Ehrenstein Vertaling Hans Bakx Uitgever:
Kwadraat, 60 p., f18,50
Wil Rouleaux
Onlosmakelijk verbonden met het Weense fin de siècle is de naam Arthur, Schnitzler.
Van hem, de produktiefste en veelzijdigste schrijver uit deze periode, is bekend dat
hij literair gestalte gaf aan wat Sigmund Freud vrijwel gelijktijdig langs de weg der
wetenschap had ontdekt. Vaak geciteerd in dit verband is een brief die Freud,
terugblikkend op de voorafgaande drie decennia, op 14 mei 1922 aan Schnitzler
schreef, waarin onder meer staat: ‘Ich habe den Eindruck gewonnen, dass Sie durch
Intuition - eigentlich aber infolge feiner Selbstwahrnehmung - alles das wissen, was
ich in mühseliger Arbeit an anderen Menschen aufgedeckt habe.’
Ook na de Eerste Wereldoorlog, in een tijd waarin de individualistische en esthetische
schrijversgeneratie langzaam plaats moest maken voor de sociaal-geëngageerde
expressionisten, volhardde Schnitzler in de typische thematiek van het fin de siècle.
Maar terwijl Schnitzlers tientallen novellen en toneelstukken van rond 1900 nog de
lof van vrijwel de complete kritiek oogstten, werd zijn werk na 1918 aanzienlijk
terughoudender ontvangen. De schrijver zou zich, zo oordeelde men, steeds maar
weer herhalen - en hij behoorde tot wat we achteraf bezien, de titel van Stefan Zweigs
autobiografie parafraserend, die Welt von Gestern zouden kunnen noemen. Toch zou
Schnitzler ook na 1918 nog enkele grote successen kunnen noteren. Daartoe behoorde,
naast de bekende novelle Fräulein Else (1924), vooral de roman die in 1928
verscheen: Therese. Kroniek van een vrouwenleven.

Alfred Polgar
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Arthur Schnitzler

In Therese doet Schnitzler in 106 korte hoofdstukken verslag van het leven van
een vrouw tussen haar zestiende en ongeveer vijfendertigste jaar. De roman begint
in Salzburg, de stad waar Thereses vader, een hoge officier, zich na zijn vervroegde
pensioen heeft teruggetrokken. De gewezen militair wordt al spoedig geestesziek en
belandt in een inrichting. De zorg voor het kleine gezin - Therese heeft nog een drie
jaar oudere broer - berust vanaf die tijd op de schouders van Thereses moeder. Deze
weinig stabiele vrouw, van adellijke afkomst overigens, laat zich echter weinig aan
haar kinderen gelegen liggen en verdeelt haar tijd tussen gezelschappen en het
schrijven van derderangs romans, die ze aan provinciale kranten weet te slijten. Na
enkele kortstondige affaires wordt Therese de geliefde van een plaatselijke luitenant.
Als ze echter merkt dat deze haar bedriegt met een toneelspeelster, besluit ze de
provincie voorgoed te verlaten en haar heil te zoeken in Wenen. Op dat moment is
ongeveer één vijfde deel van de roman verstreken, en de rest speelt zich vrijwel
ononderbroken in de hoofdstad af.
Therese - met een niet voltooide schoolopleiding - vindt in Wenen werk als
kindermeisje. In haar vrije tijd leert ze Kasimir Tobisch kennen, een twijfelachtig
kunstenaar, van wie ze na verloop van tijd in verwachting raakt. Therese wil zich
aanvankelijk laten aborteren, maar deels door de hoge prijs daarvan, deels door haar
besluiteloosheid, brengt ze toch een kind ter wereld. De kleine Frans wordt ergens
op het platteland bij pleegouders in de kost gegeven; Kasimir Tobisch heeft zijn
vriendin inmiddels in de steek gelaten.

Tussen alles in
Vanaf die tijd begint Thereses neergang. Ze wisselt tientallen keren van werkgever,
bij geen enkele familie langer blijvend dan enkele weken of maanden. En bijna even
kortstondig als haar baantjes zijn de relaties met haar vele minnaars, die ze doorgaans
op straat leert kennen. (Een tweede zwangerschap wordt nu overigens wel
onderbroken.) Soms maakt de verteller flinke sprongen voorwaarts in de tijd, soms
ook wordt de handeling kort verplaatst naar het platteland, waar de ontwikkeling van
de jonge Frans, die inmiddels al enkele jaren scholier is, veel te wensen overlaat.
Even lijkt een verbetering van Thereses situatie in te treden als ze kennis krijgt aan
de vader van een van haar pupillen, een bijna vijftigjarige weduwnaar. Deze krijgt
echter een fatale hartaanval, vlak voor het huwelijk dat hij met Therese is
overeengekomen. Frans is inmiddels van het platteland naar Wenen gehaald, waar
de jongen zich tot een regelrechte crimineel ontwikkelt. Het weinige geld dat Therese
bezit - ze heeft zich ondertussen opgewerkt tot een bescheiden privélerares - wordt
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haar door haar zoon op vaak hardhandige wijze ontfutseld. In het voorlaatste hoofdstuk
komt het tussen Therese en haar zoon tot een beslissend incident. Frans verlangt
opnieuw geld van zijn moeder, deze weigert hem dit, en vervolgens vergrijpt hij zich
aan haar. Therese sterft de dag erna aan de gevolgen hiervan, en Frans wordt tot
twaalf jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Het thema van het buitenechtelijke kind dat zijn moeder vermoordt, heeft Schnitzler
blijkbaar lange tijd beziggehouden. Want al in een vroege novelle, het korte Der
Sohn uit 1892, duikt deze stof op. En in zowel het vroege als het late werk wordt de
moord verklaard door de onwaardige en in feite niet gewilde existentie van de zoon.
De moeder toont zich trouwens in beide gevallen uiterst schuldbewust en verzoekt
op het sterfbed, wegens verzachtende omstandigheden, om een mild vonnis voor
haar kind.
Overigens is het niet alleen Frans die ons als een produkt van zijn omgeving
getoond wordt. In net zo sterke mate geldt dit voor Therese zelf; ook zij is een produkt
van haar onstandvastige milieu. Thereses afkomst speelt trouwens ook anderszins
nog een belangrijke rol, want haar positie tussen alle maatschappelijke klassen in
(ze is geen echt
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kindermeisje maar evenmin een typisch burgermeisje) brengt haar, met uitzondering
van de adel, met alle mogelijke sociale milieus in contact. Zelfs met de boerenstand,
die verder bij de typische grote stadsschrijver Schnitzler nergens aan bod komt.
Therese is, zoals gezegd, in 106 korte hoofdstukken onderverdeeld, en deze
structurering komt ongetwijfeld de leesbaarheid zeer ten goede. In ieder hoofdstukje
wordt een episode uit het leven van de hoofdpersoon verteld. Uitweidingen, details
of commentaar van de verteller ontbreken nagenoeg volledig. Aangepast aan deze
sobere verteltrant - het woord ‘kroniek’ uit de titel wordt volledig waargemaakt - is
ook de stijl, die veel directer en realistischer is dan die van Schnitzlers tientallen
vroegere vertellingen. Sommige Schnitzler-experts geven tegenwoordig zelfs op
grond van deze versobering de voorkeur van de late Schnitzler boven die van 1900.
Maar deze constatering lijkt me toch niet helemaal juist, want Schnitzlers sterkste
punt, de uiterst subtiele analyse van menselijke gedragingen en gevoelens, komt nog
het beste tot zijn recht in het sterk impressionistisch getinte proza van rond de
eeuwwisseling. Daarmee, met absolute meesterwerkjes als Leutnant Gustl, Der blinde
Geronimo en Die Toten schweigen, is Therese niet te vergelijken - al blijft het met
zijn vlotte vertelwijze, zijn brede sociologische panorama van het Wenen uit het
begin van de eeuw, en zijn onuitgesproken sociale betrokkenheid een geslaagde
roman.

Alfred Polgar
Tot de weinige vroege critici van Arthur Schnitzler behoorde de man die naast Karl
Kraus doorgaat voor de belangrijkste Oostenrijkse criticus uit de eerste helft van
deze eeuw: Alfred Polgar. Polgar, die eigenlijk Polak heette, werd in 1873 in Wenen
geboren en groeide op in de zogenaamde Leopoldstat, de wijk waar de armste joden
woonden. Kort voor 1900 trad hij toe tot de Wiener Allgemeine Zeitung, de krant
waarin enkele van zijn kritieken verschenen die hem de levenslange animositeit van
Arthur Schnitzler zouden opleveren. Na 1900 schreef Polgar onder meer voor bekende
bladen als Simplicissimus uit München en het Prager Tageblatt, tot dat hij na de
Eerste Wereldoorlog toetrad tot Die Weltbühne. In dit blad behoorde hij, naast
uiteraard Kurt Tucholsky, lange tijd tot de toonaangevende medewerkers; tot het
moment was aangebroken waarop ook hij een veiliger heenkomen moest zoeken in
de Verenigde Staten.

Alfred Polgar schreef niet alleen kritieken maar beoefende daarnaast ook nog veel
andere genres die behoren tot wat in het Duits Kurzprosa heet: schetsen, feuilletons,
verhalen, prozagedichten en essays. Toch heeft Polgar - in Nederland overigens veel
minder bekend dan gelijksoortige schrijvers als Tucholsky en Karl Kraus - zijn
reputatie voor het grootste deel aan zijn kritieken te danken. Kurt Tucholsky, zeer
onder de indruk van Polgar, schreef zelfs eens, refererend aan de toneelkritieken die
de Wener in het Berlijnse Die Weltbühne publiceerde: ‘Mit Ausnahme des alten
Fontane weiss ich keinen Theaterkritiker deutscher Sprache, der so aufs Augenhärchen
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genau sagen kann, was er sagen will.’ En Tucholsky voegder er zelfs, enigszins
flatteus, aan toe dat Polgar wat hem betreft wel aanspraak kon maken op het predikaat
‘der feinste und leiseste Schriftsteller seiner Generation’.
Overigens was Polgar als criticus niet iemand die het zijn lezers erg moeilijk
maakte. Integendeel zelfs: vakjargon of andere poespas vermeed hij angstvallig.
Anderzijds streefde hij ernaar, ondanks al zijn eruditie, zo onbevangen mogelijk op
een literair werk te reageren. Zijn credo als criticus bracht hij eens als volgt onder
woorden: ‘Daarin besteht die höchste Kultur des Kritikers: immer wieder allen
Erfahrungsfirnis, alle Wissensschicht, alles Vorurteil von sich abstreifen zu können,
wenn man an eine künstlerische Sache herantritt; sich immer wieder als weisses Blatt
zu präsentieren, auf dessen hyperempfindliche Oberfläche das Kunstwerk seines
Wesens weichste und zarteste Linien ziehen kann. Auf einem mit Wisens-Runen
zerfurchten Brett muss diese Zeichnung verzerrt und verkrüppelt ausfallen.’
Alfred Polgars werk staat de laatste jaren weer opnieuw in de belangstelling. Te
danken is dit vooral aan de Oostenrijkse criticus en literatuurwetenschapper Ulrich
Weinzierl. Deze heeft niet alleen enkele jaren geleden een uitvoerige Polgar-biografie
laten verschijnen, maar stelde tevens enkele bloemlezingen samen uit de maar liefst
zevenentwintig delen die tijdens Polgars leven verschenen. In samenwerking met
Duitslands bekendste criticus, de eminente Marcel Reich-Ranicki van de Frankfurter
Allgemeine Zeitung, heeft hij nu ook het eerste deel bezorgd van wat een vierdelige
selectie uit Polgars verzamelde werk moet gaan worden.

Subliem stijlgevoel
Musterung, zoals de titel van het fraaie dunkruk-deel luidt, bestaat uit schetsen en
verhalen van maximaal vier à vijf bladzijden. (De boek- en toneelkritieken komen
in respectievelijk deel drie en vier.) Thematisch gezien zou men de teksten kunnen
samenvatten onder de noemer Oostenrijk 1900-1940. Polgar schrijft over de meest
uiteenlopende voorvallen uit de ondergaande Donaumonarchie en uit het Oostenrijk
van tussen de twee wereldoorlogen. Daarbij schuwt hij geenszins onderwerpen als:
de eerste zeppelin in Wenen, de afzetmogelijkheden van suikerbakkers, en de opkomst
van de cigarillo's. Speciale aandacht krijgen de Eerste Wereldoorlog, de ingrijpende
gevolgen hiervan voor het land, alsmede het opkomend nationaal-socialisme in
Duitsland zowel als Oostenrijk zelf.
Naast Polgars sublieme stijlgevoel - een slecht lopende zin leek hem niet te kunnen
ontsnappen - is ook zijn humor een opvallende constante. Polgars humor is daarbij,
in tegenstelling tot die van Karl Kraus, nergens bitter of agressief. Zelfs de gehate
Duitsers worden doorgaans met mildheid behandeld. De sterk verschillende geaardheid
tussen Oostenrijkers en Duitsers vormt trouwens een regelmatig terugkerend thema.
Ergens merkt hij hierover op: ‘Der Österreicher, wenn er betrunken war, wollte die
ganze Welt umarmen; der germanische Bruder, im gleichen Fall, sie kurz und klein
schlagen.’
Overigens heeft Alfred Polgar, deze charmante en amusante causeur uit het oude
Oostenrijk, volgens goed vaderlands schrijversgebruik nooit de beginselen van een
politieke groepering omhelsd. Zoals hij anderzijds ook in zijn werk directe politieke
uitspraken en stellingnamen zo veel mogelijk vermeed. Toch kan er geen twijfel over
bestaan waar Polgars sympathie naar uitging; naar de sociaal-democratie. De liefde
voor de kleine man, die in een groot deel van zijn schetsen een hoofdrol vervult, is
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net zo duidelijk waarneembaar als de afkeer van de heersers. Illustratief in dit opzicht
lijkt me de slotzin van ‘Die kleinen Leute’: ‘Ich will lieber die Büste meines
Briefträgers auf den Schreibtisch stellen als die des grossen Napoleon.’
In 1919 werd Alfred Polgar literair redacteur van het Weense dagblad Der neue
Tag. Aan deze pacifistische krant werkten Robert Musil, Joseph Roth en Franz Werfel
mee. Maar er was ook een bescheidener medewerker, die enige bekendheid had als
expressionistisch dichter: Albert Ehrenstein. Van hem, ook al afkomstig uit een der
armste joodse milieus van Wenen, verscheen de vroege novelle Tubutsch (1911) in
vertaling.
Karl Tubutsch, wiens monoloog de inhoud van de korte novelle vormt, is iemand
van het melancholieke en neurotische mensenslag: getemperd worden deze
eigenschappen echter door een excentrieke humor en vooral door de gave des woords.
Tubutsch flaneert over de straten en pleinen van Wenen, met als enige doel ‘te midden
van alle denkbare bezigheden de meest exotische op het spoor te komen’. Aldus
peinst hij over een doorwrocht essay dat ‘Over agenten en hun geuren’ zal gaan, en
bekruipt hem ‘het onstilbare verlangen rioolwerkersvrouw te worden’. Tot daden
evenwel komt Tubutsch niet en bijgevolg vormt de dood van twee vliegen in zijn
inktpotje al een schokkende gebeurtenis, evenals trouwens het breken van één van
zijn schoenveters. Wat Tubutsch van zijn medemensen onderscheidt, en wat hem tot
zijn vreemde levenswandel aanzet, is ‘het verschil in innerlijke organisatie’ en vooral
het besef dat alles ‘vergeefs en dwaas is als ieder speuren naar een oorzaak op deze
wereld’.
Tubutsch, met zijn mengeling van melancholie en zelfspot een typisch produkt uit
de oude Weense school, is in zijn excentriciteit en retoriek net kort genoeg om te
blijven boeien. Hans Bakx vertaalde dit kleinood, wat trouwens geen gemakkelijke
taak kan zijn geweest. Zijn Nederlands is zo mogelijk nog excentrieker dan het Duits
van Ehrenstein. Als er in het origineel staat ‘Garnison’ luidt het Nederlands
‘syfilis-garnizoen’, en ‘diese Gesellschaft’ wordt zelfs vertaald met ‘dit egoïstische
goelasj-genootschap.’ Of het vertaaltechnisch correct is betwijfel ik, maar storend
is het allerminst. En bovendien moet gezegd, dat als Bakx wél vertaalt wat er in het
Duits staat, hij vaak zeer vindingrijk is. Zo wordt bij voorbeeld, heel fraai, het Weense
‘Ja, mein Herzerl’, gezegd tegen een man, in het Nederlands: ‘Jaja, meneertje
koekepeertje.’
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

33

vervolg van pagina 26
den’ die door de nazi's werden onthalsd.
Sneevliet wist beter dan wie dat het laffe burgerdom en hun parlementaire
vertegenwoordigers voor de oorlog helemaal geen strijd hadden gevoerd tegen Hitler.
De oorlog veranderde het krachtenveld. Het leek allemaal klontje-helder wat het
MLL-Front in het begin van de oorlog schreef. Nog nooit had het socialisme er
objectief zo gunstig voorgestaan; de massa zou het nationaal-socialisme herkennen
als een uiterste poging van de burgerij om haar heerschappij te handhaven; de
sociaal-democratie (SDAP) had ‘afgedaan’ of was, waar ze niet was gecapituleerd,
de knecht van het Engels imperialisme geworden: de stalinistische bureaucratie had
zich zelf door haar politiek ontmaskerd.
Het liep allemaal anders, heel anders en Wim Bot blijft wat hakkelend en hikkend
aanhijgen tegen een duidelijke, van jargon ontdane, beoordeling van al die onjuist
gebleken prognoses en praktijk van het MLL-Front.
Wel heel mooi is zijn nadruk op het eerlijk internationalistische standpunt van
Sneevliet en diens groep. Hij haalt daartoe Sal Santen aan die beschreef hoe Sneevliet
in die eerste bezettingsdagen volhield dat er onderscheid gemaakt moest worden
tusse de nazi's en de Duitse arbeiders. Hitler was aan de macht gekomen om hén te
onderdrukken. Vandaar ook dat het MLL-front pamfletten verspreidde die zich
richtten tot die Duitse arbeiders ‘in uniform’.
Het was behalve raar ook heel moeilijk. Eerst had de Nederlandse regering de
socialisten en communisten in de bak gezet die Hitler, het bevriende staatshoofd,
hadden beledigd. Nu sprak diezelfde regering, vanuit Londen, heel dapper tegen ‘de’
moffen. Het was tijdens de bezetting niet makkelijk om én socialist én internationalist
te blijven. Het kostte Sneevliet zijn leven.
■

vervolg van pagina 25
band worden geproduceerd of ingevoerd, dat voor nauwelijks een kwart van de
kinderen crèches en kleuterscholen beschikbaar zijn (terwijl alle vrouwen wel moeten
werken), dat zegt meer over de emancipatie van de Chinese vrouw dan de
juichverhalen waarmee westerse feministen terugkeerden uit het rijk van het midden.
Op dit terrein neemt Butterfield overigens een spiegelbeeld van onze samenleving
waar. Terwijl het streven van feministen hier gericht is op de verplichte opname van
vrouwen in het economisch arbeidsproces, gaan de wensen van ontwikkelde vrouwen
in China uit naar een wereld waarin ze tijd aan hun gezin kunnen besteden, en niet
gedwongen zijn een baan te hebben.
Butterfield beschrijft de Chinese samenleving op een belangrijk draaipunt van
haar ontwikkeling. Theoretisch is er de mogelijkheid dat veel van wat hij heeft
opgetekend enkele jaren later achterhaald zal blijken te zijn. Hij was immers tussen
1978 en 1980 in de Volksrepubliek, de hardcover-editie van zijn boek verscheen
vorig jaar. Maar alle informatie die in de jaren tachtig uit China is gekomen bestendigt
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het beeld dat hier is opgeroepen. Dat is niet verwonderlijk. Deng en zijn medestanders
hebben in deze jaren hun politieke positie steeds verder geconsolideerd. Maar dat
heeft de desillusie van de bevolking in het communisme niet opgeheven. Terzelfdertijd
blijven de hervormingen steeds maar weer haperen; de naald valt toch weer in dezelfde
groef terug. Het totalitaire stelsel, berustend op een systeem waarin iedereen tegen
iedereen wordt opgezet, bestaat onveranderd; het wordt geminacht en gehaat, maar
het kan niet bestreden worden. Steeds weer keert in zijn gesprekken met Chinezen
de tegenstelling terug tussen de jaren vijftig, toen hoop, idealisme en werkelijke
opofferingsgezindheid in brede kring heersten, en de tijd sinds de Culturele Revolutie,
waar nog slechts plaats is overgebleven voor cynisme of apathie. Er is geen reden
om aan te nemen dat daarin op korte termijn verandering zal komen. Zonder ‘de
vijfde democratisering’, democratie, (de uitdrukking van Wei Jingsheng, die voor
die gedachte vijftien jaar gevangen moet zitten) staat China slechts op z'n best een
stalinisme met een menselijk gezicht te wachten.
China. Alive in the Bitter Sea is zonder twijfel het beste algemene boek over het
huidige China dat op dit moment bestaat.
■
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Gefixeerd op zwartgalligheid
Bruno Schnyder staat in de Duitse traditie
De overkant door Bruno Schnyder Vertaling: Wouter Donath Tieges
Uitgever: Meulenhoff, 139 p. f27,50
Wil Rouleaux
Nog niet zo lang geleden sprak ik met iemand die onderwijs geeft in de didactiek
van de literatuur. Mijn gesprekspartner bevestigde wat ik altijd al had vermoed,
namelijk dat letterkundeleraren meestal op een groot onbegrip en gebrek aan interesse
stuiten, zowel van de kant van scholieren als van studenten. Heel in het bijzonder,
zo deelde de literatuurdidacticus mij verder nog mee, gold dit voor de germanisten
onder de letterkundigen. Want, zo argumenteerde hij, de Duitstalige literatuur, met
al haar somberheid en zwaarwichtigheid, was van alle literaturen nog het minst in
staat om jonge mensen van rond de twintig voor het fenomeen letterkunde enthousiast
te maken.
Het mag misschien wat globaal zijn, dit oordeel, in zijn algemeenheid schuilt er zeker
een kern van waarheid in. Natuurlijk zijn ze er ook in Duitsland, de literaten die een
lichte toon paren aan een aansprekende thematiek - onder de modernen bij voorbeeld
Gerhard Zwerenz, Horst Bienek en wellicht ook Siegfried Lenz. Maar het is
veelzeggend dat het Duits voor deze categorie schrijvers, een categorie waartoe
vermoedelijk het gros van de Amerikaanse schrijvers gerekend moet worden, de
denigrerende term Unterhaltungsschriftsteller achter de hand heeft. En er kan haast
geen twijfel over bestaan dat de echte Duitse literatuur van een geheel ander kaliber
is, doordrenkt als die is van filosofie, van traditie en van Innerlichkeit.
Neem bij voorbeeld de moderne Oostenrijkers. Thomas Bernhard, Peter Rosei,
Franz Innerhofer of Josef Winkler - hun geestesprodukten cirkelen vrijwel zonder
uitzondering rond de thema's dood en eenzaamheid. Met name Thomas Bernhard
heeft in dit opzicht een reputatie op te houden. Deze waarschijnlijk produktiefste
schrijver uit de jongste wereldliteratuur (dezer dagen verscheen van hem de novelle
Wittgensteins Neffe, terwijl hij afgelopen najaar nog de roman Beton liet verschijnen)
sprak in 1968, toen hem de Oostenrijkse staatsprijs voor letterkunde werd toegekend,
de gedenkwaardige woorden: ‘Er is niets te prijzen, niets te veroordelen, niets aan
te klagen, maar er is veel belachelijk; alles is belachelijk wanneer men aan de dood
denkt.’
Inmiddels, vijftien jaar later, heeft het er alle schijn van dat Thomas Bernhard
inzake negativiteit en zwartgalligheid een ernstige concurrent gaat krijgen in de
persoon van de jonge Zwitserse schrijver Bruno Schnyder. Schnyder namelijk heeft
ons een trilogie in het vooruitzicht gesteld onder de veelzeggende titel Todesgier.
En in zijn kortelings in het Nederlands vertaalde De overkant, het tweede deel van
zijn trilogie, geeft hij onomwonden als drijfveer tot zijn schrijverschap aan: ‘Een
boek is een uitgestelde zelfmoord’.

Autobiografisch verslag
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Bruno Schnyder behoort tot dezelfde generatie als zijn inmiddels in ons land al
geïntroduceerde landgenoten Franz Böni en Thomas Hürlimann. Hij werd in 1954
als buitenechtelijk kind in het kanton Aargau geboren, brak voortijdig zijn
schoolopleiding af, en werkte vervolgens enige tijd in een opvangcentrum voor
zwervers en verslaafden. In 1976 debuteerde hij bij een kleine Bazelse uitgeverij met
een dichtbundel, vier jaar later gevolgd door Albino, een ultrakorte roman die ondanks
het royale lettertype en het vele wit nauwelijks negentig bladzijden haalt. Het boekje,
inmiddels ook al in het Nederlands vertaald, is het autobiografische verslag van een
jongen die opgroeit in een verloederd dorpshotelletje, temidden van een proletarische
omgeving. De jongen is constant op zoek naar geborgenheid en erkenning, en de
hoop op een verlossing uit het beklemmende milieu vormt het centrale thema van
Albino. In De overkant, het vervolg op Albino, is de jongen volwassen geworden.
Opnieuw doet hij in de ik-vorm verslag van zijn ervaringen. Hij woont in een
bouwvallige toren aan de oevers van het Meer van Zürich, waar hij zich ‘hermetisch
van de buitenwereld heeft afgesloten’. Het spaarzame bezoek dat hij ontvangt betreft
zijn vrienden Walter en Leo, met wie hij een liefdesrelatie onderhoudt. In zijn naïveteit
heeft de verteller echter te hoge verwachtingen van zijn vrienden, en omdat beiden
zich bovendien weinig aan hem gelegen laten liggen, blijft de grote liefde uit. Wat
niet uitblijft is de seksualiteit, maar deze heeft de functie van bedwelmingsmiddel,
waartoe verder de alcohol en de slaapmiddelen behoren, met welke laatste de verteller
wel heel royaal omspringt.

Bruno Schnyder, foto Roland Moser

‘Alles is zinloos, zinloos en overbodig net als ik,’ weet de verteller. En wat dan
ook niet kan uitblijven is datgene wat feitelijk in de hele roman de boventoon voert:
de neiging tot zelfmoord. De verteller - terloops maakt hij melding van het feit dat
hij literaire aspiraties heeft - wordt na een eerste poging tot zelfmoord krankzinnig
verklaard en opgenomen in een inrichting. Terug in de toren blijkt er weinig
veranderd; de angst (een sleutelwoord uit De overkant) en de chaos zijn onverminderd
aanwezig. Op een tweede poging, nu in Italië, volgt in het slotgedeelte een derde en
ogenschijnlijk definitieve poging. Opnieuw ontspringt de jeugdige verteller echter
de dans, en op de laatste bladzijden gloort er zelfs enige hoop.

Onrijp
De overkant, bijzonder stijlvol uitgegeven overigens (het omslag is van Joost van de
Woestijne), is een roman die ik in de eerste plaats het predikaat onrijp zou willen
meegeven. De aan de zelfkant van het leven opererende verteller onderneemt geen
enkele poging tot een verstandelijke benadering van zijn eigen netelige positie. Noch
is hij trouwens maar in de verte in staat om greep op zijn eigen problematiek te
krijgen. (Een sleutelzin in dit opzicht lijkt me: ‘Welke periode moest ik verdringen,
vergeten? Ik weet het niet.’) Alles blijft daardoor vaag, onsamenhangend en vooral
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uiterst pathetisch. Schnyders pathetiek echter, en dat is een tweede bezwaar dat ik
tegen dit proza heb, is een bij uitstek holle pathetiek. Nergens wordt de geëxalteerde
stemming waarin de verteller ononderbroken verkeert, voor de lezer aannemelijk
gemaakt. Misschien vernemen we daarvoor te weinig over de antecedenten van de
verteller, die ons het inleven hadden kunnen vergemakkelijken. Misschien ook is
Schnyders obsessionele thematiek daarvoor te weinig navoelbaar. (Anderzijds is
Thomas Bernhard, die net zo obsessioneel is, wél navoelbaar.) Hoe dan ook:
Schnyders teleurstellende proza is bij vlagen larmoyant en sentimenteel.
Ik noemde hierboven de naam Thomas Bernhard, en dat zou ten onrechte de indruk
kunnen wekken dat er, afgezien van de zwartgallige grondstemming, veel
overeenkomsten tussen beide schrijvers bestaan. Het tegendeel is eerder waar. Want
terwijl de Oostenrijker er een sardonisch behagen in schept om de vloer aan te vegen
met nagenoeg de complete maatschappelijke bovenbouw, is de Zwitser volkomen
op zijn eigen problematiek gefixeerd. Maar ook qua stijl zijn Bernhard en Schnyder
twee uitersten. Bernhard schrijft zoals bekend zeer lange, ingewikkelde zinnen,
doorgaans zonder alineaindeling of hoofdstukken. Schnyder daarentegen schrijft
juist hele korte zinnetjes, en verdeelt bovendien zijn korte hoofdstukken in fragmenten
of scènes. Deze verteltechniek vergt van de lezer een uiterste aan concentratie, vooral
omdat de overgangen tussen de diverse fragmenten vrijwel nergens logisch
gemotiveerd zijn; zoals Schnyder trouwens ook tussen zijn korte zinnen consequent
logische voegwoorden vermijdt. Over onder meer de stilistische invloeden die
Schnyder heeft ondergaan, leze men overigens het korte essay dat Wouter Donath
Tieges afgelopen jaar in Literair Paspoort (mei/juni) aan de jonge Zwitserse schrijver
wijdde.
■
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Yrrah

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

36

Het leven een kerstboom
Dr. Jekyll en mr. Hide
Lodewijk Brunt
Er bestaan mensen die niet kunnen geloven dat ze tot iets verschrikkelijks in staat
zijn. Als ze daar dan toch toe overgaan is hun reactie, dat niet zíj verantwoordelijk
zijn, maar iets of iemand anders. In psychiatrische kringen staat dit verschijnsel,
meen ik, te boek als een bijzonder geval van schizofrenie, namelijk de zogenaamde
‘gespleten persoonlijkheid’. De rechterhand weet niet, of wil niet weten, wat de
linkerhand doet. Het is een geliefd thema van romanschrijvers en andere kunstenaars.
Dr. Jekyll en Mr. Hide is een klassiek voorbeeld: goed en kwaad als radicaal
verschillende manifestaties van één persoon. Goed in de vorm van een keurig
oppassende burgerheer, kwaad in de vorm van een afzichtelijk uitziende moordende
aap en de malicieuze arts die zo iets via een injectiespuitje gestalte kon geven. Ik
heb er nachten niet van kunnen slapen toen ik die film voor het eerst zag. Weinig is
zo angstwekkend als een masker van fatsoen en redelijkheid, waarachter een
verwrongen gelaat van bandeloze destructiezucht en moordlust schuilgaat. Een
hedendaagse versie - de Hulk - is er een zonder tanden, want dit groene gevaarte is
in de eerste plaats zielig. Als hij toeslaat hoef je nooit bang te zijn, want hij staat
onveranderlijk aan de kant van ‘het goede’ in mens en samenleving en smijt alleen
notoire boeven en slechteriken in het water.
In de krant staan regelmatig berichten die het principe van de gespleten
persoonlijkheid illustreren. Een paar maanden geleden diende voor de Amsterdamse
rechtbank de zaak tegen een Amsterdamse scholier, die had bekend twee bejaarde
vrouwen te hebben vermoord. Volgens Het Parool (2 juni 1983) verklaarde hij: ‘Er
zit iemand anders in mij, die af en toe de overmacht krijgt. Het is beest dat uit zijn
schaal komt, ik kan er niets tegen doen.’ Voor de rechtbank van Maastricht diende
een tijdje later de zaak tegen een negenenzestigjarige inwoner van Kerkrade, die een
paar maanden daarvoor de hals van zijn vriendin met een slagersmes had
doorgesneden. Hij bracht tijdens de zitting naar voren dat hij zich zelf niet was
geweest en dat hij zich van het drama niets herinnerde. In dezelfde tijd stond een
vrouw uit Haarlem terecht die haar man had doodgeschoten. Ook zij verklaarde niet
te hebben geweten wat ze gedaan had. Wat over dit soort dingen door ‘deskundigen’
wordt gedacht is me niet duidelijk; er valt vaak te lezen, dat rapporten die door
psychiaters worden opgemaakt omstreden zijn. Ik zit dit stukje te schrijven op een
adres waar het moeilijk is om een goede bibliotheek te raadplegen. Het enige wat ik
heb kunnen vinden is een boekje over psychoanalyse, dat al dateert van een jaar of
twintig geleden. Ik lees daarin, dat het bij schizofrenieën zou gaan om fixaties in het
‘orale zuigstadium’, een fase in de ontwikkeling van de persoonlijkheid waarin ‘het
Ik nog niet onderscheiden is van de realiteit’. Maar het schijnt allemaal nogal onzeker
te zijn. De meest tastbare passage is de volgende: ‘Evenals bij neurosen is de
verhaastende factor hetzij een toename van driftmatige spanning (puberteit), hetzij
een traumatische prikkeling van de verdrongen infantiele seksualiteit
(homoseksualiteit, analiteit), hetzij elke andere omstandigheid die de motieven tot
afweer, uit de kindertijd stammend, rechtvaardigt of doet toenemen. Evenals bij de
neurosen tracht het subject de spanning te verwerken door een regressie, maar hier
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neemt de regressie de vorm aan van een breuk met de realiteit; deze wordt verworpen
voor zover zij bron is van frustratie en verleiding (...).’
We bevinden ons hiermee op solide freudiaanse bodem: iemand met een gespleten
persoonlijkheid heeft deze te danken aan ontwikkelingsstoornissen in zijn vroegste
jeugd. Deze klassieke opvatting van schizofrenie ligt ook ten grondslag aan een
opzienbarend artikel over de maniakale moordenaar Theodore Robert Bundy dat
eerder dit jaar in het maartnummer van Esquire verscheen. Bundy heeft tussen 1974
en 1978 op z'n minst zestien vrouwen op beestachtige wijze om zeep geholpen.
Daarover bestaat geen enkele twijfel, maar toch weigert hij het te bekennen. Hij stelt
de Amerikaanse justitie voor grote raadsels. Hij is afkomstig uit een welgesteld,
Republikeins milieu en leek op weg naar een glanzende loopbaan in de politiek. ‘Ons
soort mensen’ dus. Een uitgesproken mooie man, met succes bij vrouwen. Hij
studeerde psychologie en stond bekend om de hartelijkheid van zijn omgangsvormen.
Waarom bekent Bundy geen schuld, terwijl alle bezwarende bewijsstukken in zijn
richting wijzen, hij geen enkel steekhoudend alibi kan aanvoeren en geen enkele
verzachtende omstandigheid? Een journalist, die maandenlang vergeefs met hem
had gesproken als twee ‘volwassenen’ onder elkaar, dacht te sleutel te hebben
gevonden. Deze was, dat Bundy moest worden benaderd als een kleine jongen. Want,
zo luidde de theorie die hij ontwikkelde, ‘Ted’ was emotioneel op het niveau van
een twaalfjarige blijven steken en intellectueel geneigd om alles in aparte hokjes te
stoppen. Een dergelijke ‘onvolwassen geest’ zou tegenover gezagsdragers altijd
vijandig blijven staan. En dus probeerde de journalist een andere benadering: ‘Ik
haalde de dreiging weg en ging als het ware bij hem in de zandbak zitten.’ Dat werkte.
Hij vroeg Bundy of deze hem kon helpen bij het verzinnen wat voor soort iemand
de moordenaar geweest kon zijn en hoe de moorden zouden zijn gepleegd. Het
resultaat is een bloedstollend relaas, waarin de omstandigheden van alle moordpartijen
tot in de kleinste details uit de doeken worden gedaan en dit alles door Bundy vertelt
in de derde persoon enkelvoud: ‘Laten we zeggen dat hij zijn handen om haar keel
legde. Hij wilde dat ze haar bewustzijn even zou verliezen, zodat ze zou ophouden
met haar geschreeuw. Vervolgens kleedde hij haar uit en verkrachtte haar. Toen hij
zijn eigen kleren weer aantrok drong het pas tot hem door dat ze niet meer bewoog.
Daarom trok hij het meisje aan een van haar armen naar een donker plekje in de
boomgaard. Toen vluchtte hij, in een opwelling van paniek.’ Dat soort verhalen.
De journalist is er op den duur kotsmisselijk van geworden en hij eindigt zijn
artikel met de opmerking dat hij nooit meer een moordenaar hoeft te ontmoeten.
Toen ik het gelezen had, kwam bij me op, dat deze reactie misschien niet zo
verschillend is van de manier waarop Bundy zélf over zijn daden denkt. Zou het niet
daarom zijn, dat hij alleen maar zo afstandelijk over zich zelf kan praten? Dat lijkt
me minstens zo aannemelijk als een ‘onvolwassen geest’ en dat soort vaagheden.
Als ik gelijk heb, komt er plotseling een andere klemmende vraag naar boven.
Hoe zit het nu eigenlijk precies: is en gespleten persoonlijkheid de oorzaak, dan
wel het gevolg van dergelijke moordpartijen?
■
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Gerrit Komrij
Tekening Joost Veerkamp

Tering Stein
44
Het gerinkel van een uiteenspattende vaas bleef achterweege en ook kletterde er geen
wandbord neer. Truus opende voorzichtig haar ogen.
In de hemel is geen bier hing er nog. Eigen haard is goud waard hing er nog. Laat
het preken over aan de dominees, allemaal hing het er nog. De twee Delftsblauwe
pronkvazen glommen onaangedaan, alsof er geen knal had weerklonken. Alsof er
niet tweemaal een salvo was afgevuurd. Pas toen zag Truus welk doel de schoten
hadden getroffen. Het in camouflagekleuren gestoken tweetal lag languit op het
kamerbrede tapijt. Het kleurde er goed bij - in hun vlekkerigheid stulpten ze uit de
vloer omhoog, zodat ze nog het meest leken op een tapijtgezwel. Vol ontzag keek
Truus naar de aansteker van Antje waaruit wat verlate rook opkringelde.
Eppie kwam op Truus af en maakte de riem die de grote neger om haar
bovenlichaam had gesnoerd weer los. ‘De militante vleugel,’ zei hij bijna
verontschuldigend, met een blik op het roerloze stel. ‘Fanatiek, maar dom. Dom!’
‘Wij zijn meer van de humane aanpak,’ vervolgde hij. Truus voelde het aan haar
schoudergewrichten. Ze was hem dankbaar, al wist ze niet waar hij het over had. Ze
begreep alleen dat ze gedurende de laatste minuten getuige was geweest van een
geval van escalatie.
‘Dood?’ vroeg ze.
‘Morsdood,’ zei Eppie, op geruststellende toon. En, bijna zonder overgang,
woedend: ‘Waar komen in godsnaam die rimboesigaretten vandaan? En dat
collaboratieblaadje?’
Eppie schopte tegen de kolenkit.
De fles Eau sauvage rolde eruit.
Antje bukte zich om naar het etiket te kijken. Ze dacht even na en zei toen: ‘Frans.
Het is iets Frans.’ Snel stak ze de fles in haar boezelaar. Goddank, dacht Truus. Het
was met dat tijdschrift en die slof sigaretten al erg genoeg.
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‘Hoe komt die rommel hier?’ herhaalde Eppie. Truus vatte moed. ‘Door mij,’
piepte ze. En toen, resoluut en luider: ‘Die had ik voor jullie meegebracht. Als
aardigheidje.’
Ze kromp ineen onder de blik die Eppie haar toezond. Maar er gebeurde iets met
zijn mondhoeken. Ze veerden uit hun grimmigheid op. Ze krulden omhoog. Eppie
barstte uit in een bulderend gelach.
Na een aarzelend glimlachje, een giechelende aanzet begonnen ook Antje en Truus
te lachen. Even later schalden ze het gedrieën uit.
Páng.
Een van de Delftsblauwe vazen op de schoorsteenmantel sprong uit elkaar.
Van het ene op het andere moment waren ze weer ernstig. Ze keken naar het
tapijtgezwel. Het had zich niet bewogen. Waar kwam dán dat schot vandaan?
(wordt vervolgd)
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Hugh Jans
Borage
Borago officinalis of borage, boragie, bernage, bernagie, in het Engels
borage en in het Frans bourrache, wordt hier ook komkommerkruid
of zelfs prikneus genoemd, vanwege de borstelig behaarde bladen met
hun komkommerachtig smaak. De hemelsblauwe bloempjes werden
vroeger gebruikt om de eerste nieuwe haringen mee te versieren.
Het kruid is van oorsprong uit West Azië, de Levant afkomstig en
wordt hier wel in tuinen gekweekt. In het wild komt het sporadisch
langs wegen, op bouwland, ruigten en puinhopen voor.
De jonge blaadjes worden als toekruid bij komkommer, salades en in
sausen gebruikt. Kort gestoofd net als spinazie is het een heerlijke
groente. Het past ook heel goed in soepen en bij gestoomde of
gepocheerde vis. Wat fijngehakte jonge blaadjes geven een
komkommerachtige smaak aan een bak krop- of ijsbergsla.

Roomsaus met borage
wat gepelde walnoten
een handvol borage, grof gesneden
2 doosjes dikke zure room
2 eetl. stijfgeklopte slagroom
zout, peper & cayennepeper

Maal de walnoten met de borage in een blender en klop er dan de zure room met de
slagroom door tot een vla-achtige saus. Breng die op smaak met wat zout, peper en
cayenne. Heerlijk bij gebakken vis, gegrild vlees, gebakken biefstuk of hardgekookte
eieren.
Neem een andere keer meer noten en borage, zodat een dikke crème verkregen
wordt en smeer die op in boter gebakken sneden wittebrood.

Boragesoep
1 ui, klein gesneden
1 eetl. zonnepitolie
1 eetl. gehakte peterselie
1 liter warme kalfsbouillon
6 eetl. koude gekookte rijst
2½ ons gehakte gekookte borage
zout, peper & suiker
2 losgeklopte eidooiers
gebakken dobbelstenen brood
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Fruit de gesneden ui aan in een soeppot met de hete olie. Roer er de gehakte peterselie
bij en giet de warme kalfsbouillon eroverheen. Voeg de gekookte rijst toe en dan de
gekookte borage. Kruid het bij met weinig zout, flink wat peper en een snuif suiker.
Roer wat van de soep bij de losgeklopte dooiers, haal de soeppot van het vuur en
roer de dooiers bij de soep. Geef de soep in kommen, bovenop versierd met de
broodcroûtons.

Courgettesoep met borage
1 middelgrote ui, klein gesneden
60 g boter
2 courgettes, in blokjes
1½ theel. bloem
1½ liter kippebouillon
zout & peper
2 eidooiers
2 eetl. slagroom
klont boter
1 eetl. fijngesneden borage

Fruit de ui zachtjes 5 minuten in de boter in een gesloten soeppot. Roer de blokjes
courgette erbij en fruit weer 5 minuten in de gesloten pot, zonder dat ui en courgette
kleuren, ze moeten alleen goed van de boter doordrongen zijn. Strooi er de bloem
overheen, roer het om en voeg dan de helft van de bouillon toe. Sudder tot de
courgettes net gaar zijn. Pureer de inhoud van de soeppot in een blender of anderszins.
Voeg de rest van de bouillon toe, zodat er een tamelijk dunne soep ontstaat. Kruid
zonodig bij, maak de soep goed warm in de schoongewreven soeppot.
Klop de dooiers op met de slagroom in een kom en giet er een opscheplepel van
de soep bij. Giet dit mengsel terug bij de soep in de pot en roer een paar minuten op
laag vuur om de soep mooi glad te binden. Roer er de klont boter door, strooi de
borage erbij en dien de soep op in koppen.

Komkommer stoofpot met borage
½ dikke komkommer
zout & peper
2 ons gemengd gehakt
nootmuskaat
1 theel. maïzena
olijfolie
2 kleine uien, in grove stukken
1 teen knoflook, in plakjes
1 kleine rode paprika, in stukjes
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½ theel. korianderpoeder
instant bouillonpoeder
2 middelgrote tomaten, gevierendeeld
1 eetl. fijngesneden borage

Snij de komkommer in plakken van 1 cm dik. Leg ze in een vergiet en bestrooi ze
met zout en peper. Laat het zo ½ uur staan.
Kruid het gehakt met zout, peper en nootmuskaat en meng het goed met de maïzena.
Rol er kleine balletjes van.
Bak ze aan in een sauteuse of braadpan met flink wat hete olijfolie. Voeg uien en
knoflook toe als de balletjes beginnen te kleuren en sauteer, al roerend, tot de uien
goudgeel van kleur zijn geworden. Roer nu de plakken komkommer, stukjes paprika,
koriander- en bouillonpoeder erdoor. Schep alles losjes om en sauteer 5-8 minuten
op matig vuur. Doe dan de stukken tomaat erbij en de borage en stoof nog eens 5
minuten door of tot de komkommerplakken net bijtgaar zijn geworden. Misschien
moet er nog een lepeltje wijn of water aan toegevoegd worden, als er niet genoeg
vocht in de pan mocht zijn. Geef er aardappelpuree, bijtgaar gekookte lintmacaroni
of sneden korsterig stokbrood bij en laat de wijn een lichte rode zijn.

Smeersel van blauwe kaas & borage
120 g jonge Bleu Bresse of andere jonge blauwe kaas
60 g zachte boter
slagroom
1 eetl. droge witte wijn
1 eetl. klein gesneden borage
paprikapoeder

Klop de blauwe kaas en zachte boter met wat room tot zalf en breng het op smaak
met de overige ingrediënten. Geef het smeersel op dunne sneetjes donker roggebrood
als dessert.
■
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[Nummer 9 - 24 september 1983]
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Vlaams Tijdschrift
Raster

Het tijdschrift RASTER besteedt een groot deel van zijn ruimte aan Samuel Beckett
en dat is geen weggegooide ruimte. Een verhaal van Beckett, Eerste liefde, is al heel
prachtig. In dit nummer van RASTER ook een opstel van Adorno uit ‘Noten zur
Literatur’ van 1961, over de ‘Poging om het Eindspel (van Beckett) te begrijpen’.
Hans Tentije die de eindredaktie van dit nummer van RASTER voert, heeft ook
enkele gedichten van Beckett vertaald. Zijn vertaling staat naast de Franse en Engelse
tekst van Beckett en dat levert soms aardige en merkwaardige verschillen op: ‘je
voudrais/ que mon amour meure/ qu'il pleuve sur le cimetière/ et les ruelles où je
vais/ pleurant celle qui crut m'aimer’, naast: ‘I would like my love to die/ and the
rain to be falling on the graveyard/ and on me walking the streets/ mourning the first
and last love to me’ naast: ‘ik wou maar dat m'n liefde stierf/ dat de regen op 't kerkhof
neerviel/ en op de stegen waarin ik loop/ te janken om haar die bijna van me hield.’
Valt regen echt op stegen en is er geen verschil tussen ‘pleurant’, ‘mourning’ en ‘te
janken’? In RASTER een mooie voorpublikatie van Italo Calvino, ‘de Herinneringen
van Casanova’, waaruit weer eens blijkt hoe moeilijk mannen het hebben als ze van
vrouwen houden. Bernlef vertaalde Balladen van Lars Gustafsson en van Bernlef
zelf, van Peter Zonderland en van Erika Dedinszky staan er gedichten in RASTER,
waarvan die van Dedinszky het overdadigst met beelden zijn, zodat je weer even
verlangen krijgt naar de eenvoud van Beckett. Hans W. Bakx vertaalde opmerkingen
van Paul Scheerbart over de glasarchitectuur en schreef een inleiding ‘Dromen dunner
dan glas’, dat doet verlangen naar een groter essay over dit onderwerp. Tenslotte in
RASTER een merkwaardig geval: Alice ter Meulen schrijft een taalkundig opstel,
maar breekt de regels eerder af, zodat het is of ze poëzie schrijft, maar het is géén
poëzie. In DE GIDS trekt Wiel Kusters meteen van leer tegen Lisette Lewin die in
haar ‘Het Clandestiene boek 1940-1945’ bij herhaling foute informatie over het reilen
en zeilen van DE GIDS in oorlogstijd zou bieden. Harry Mulisch publiceert een lang
gedicht ‘De geboorte’, waarvan de eerste regel ‘Sterven doet men - want men moet
het zelf doen -’ doet denken aan de eerste regel van de ballade ‘Twee uur - de klokken
antwoorden elkaar’ van Ida Gerhardt: ‘Ik zag bij toeval - als er toeval is -’ In het
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gedicht refereert Mulisch aan een schilderij van Jan van Eyck en vereenzelvigt hij
zichzelf met de man in de spiegel op dat schilderij. A.C. Zijdeveld schreef een
interessant artikel over de reis van Anton Tsjechov naar de strafkolonie Sachalin.
Tsjechovs motief was het beleid in de strafkampen verbeterd en humaner te krijgen.
Wiel Kusters dichtte een onverwacht maar mooi onderwerp: Het leven op
stoomschepen. In deze gedichten zijn de stoker, de vuurplaat en de kolen aan het
woord. Douwe Draaisma legt in DE GIDS Turing en Descartes naast elkaar. Turing
vroeg zich af of machines konden denken en ontwikkelde voor het antwoord op die
vraag het imitatiespel dat de geschiedenis is ingegaan als de Turingtest. Maar ook
Descartes hield zich drie eeuwen vóór Turing al bezig met deze kwestie. Draaisma
moet treurig concluderen: ‘De slotsom die we hoopten te bereiken was dat in het
werk van Descartes al de argumenten te vinden zijn die veel van de huidige
computerofiele betogen weerleggen. De vreugdeloze conclusie moet echter zijn dat
de cartesische argumenten (...) onhoudbaar zijn. We kunnen hooguit troost putten
uit de mogelijkheid dat Descartes conclusies juist zijn, zij het niet op grond van de
argumenten die hij aanvoert.’ DE GIDS besteedt in de kroniek voor buitenlandse
literatuur veel aandacht aan Iosif Brodski. Peter Zeeman schreef een inleiding op
Brodski en interviewde Brodski-kenner en -vriend Kees Verheul. Arthur Langeveld
vertaalde een lang en spannend gedicht van Brodski, ‘Voor Jalta’. Het zomernummer
van DE TWEEDE RONDE staat ook nu de zomer voorbij is vol boeiende zaken.
DE TWEEDE RONDE staat in het teken van de Nieuw-Griekse literatuur en daarbij
hoort ruim plaats gemaakt te worden voor Kafavis. Hans Warren en Mario Molengraaf
komen eind van het jaar met een nieuwe Kafavis-vertaling en een voorproefje van
die vertaling staat in dit nummer van DE TWEEDE RONDE. De nobelprijswinnaar
Elytis is vertegenwoordigd met een ruime keuze uit zijn gedichten en Marko Fondse
doet in een essay verslag van zijn ontdekking van de schilder Yannis Tsarouchis.
Helemaal Nieuw-Grieks is dit nummer niet want een fragment van de prozavertaling
van Vergilius' Aeneas door Joost van den Vondel staat er ook in. In de rubriek Light
Verse is Jean Pierre Rawie aan het woord, die een nieuw ontwerp voor een goed
huwelijk schildert. Het Beloofde Land, een debuutverhaal van Ron de Zeeuw in DE
TWEEDE RONDE is helemaal niet onaardig. Een merkwaardig geval is DE
REVISOR. Daarin is nu opgenomen NEW FOUNDLAND. Zodat geen van tweeën
meer een echt eigen gezicht heeft. Typisch DE REVISOR is bij voorbeeld een verhaal
van Frans Kellendonk en gedichten van Chr. J. van Geel, Milosz en Gombrowicz en
niet te vergeten de strip van Franciszka Themerson. Van NEW FOUNDLAND is
het vertaal-laboratorium en Barber van der Pol vertaalde een verhaal en een gedicht
van Jorge Luis Borges. Leuk en verrassend zijn de Affiches van het literaire café
Nijmegen van Jos Rutten. Jean-Paul Franssens schreef een eenakter onder de
veelbelovende titel ‘De kippefarm van meneer Wijnstok of: Tok Tok.’ Het tijdschrift
KAMIKAZE trekt weer ten strijde tegen alles en iedereen, maar de methode is nu
zo overbekend dat het effect gering tot nihil is.
DM

Uitverkoren
De beschaving door J.P. Guépin (Bert Bakker) Een even omvangrijk als erudiet
pleidooi voor de retorica (zie pag. 28)
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Otto's oorlog door Koos van Zomeren (De Arbeiderspers) Na een aantal detectives,
Van Zomerens eerste grote roman. (zie pag. 4)
De kant van Guermantes II door Marcel Proust (De Bezige Bij) Een nieuw door
Therèse Cornips vertaald deel uit Prousts romancyclus.

Elliott Banfield

Als stromend water door Marguerite Yourcenar (Athenaeum-Polak & Van
Gennep) Een drieluik van mysterieuze verhalen.
Glen Baxter. His Life door Glen Baxter (Thames and Hudson, importeur Nilsson
& Lamm) Baxter tekent zijn leven en in het bijzonder ‘de jaren van strijd’. (zie pag.
6)
Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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In oorlog met het verleden
Koos van Zomers eerste grote roman
Otto's oorlog door Koos van Zomeren Uitgever: De Arbeiderspers, 262
p., f24,50
Carel Peeters
De eerste pagina's van Otto's oorlog wekken de indruk dat het zal gaan om een
Nederlandse versie van Holocaust. De schrijver moet gedacht hebben dat hij maar
krachtig moest beginnen. De eerste zin, ‘Rotterdam 14 mei 1940, dat was ook niet
misselijk’, wordt direct gevolgd door niet misselijke krachtige taal; in de tweede zin
is al sprake van een ‘obsessie’, dan van een ‘jankend projectiel’, plaveisel dat open
‘gerukt’ wordt, inslagen die ‘niet meer te tellen’ waren, een stad die ‘golfde’, mensen
die wegkruipen ‘in de naden en kieren’, terwijl hun adem ‘bestierf’, doodsangst die
‘gierde’, de geur ‘van dunne stront’ die de hemel opzoekt. Dan zijn er nog ‘de
Heinkels’ en ‘de scherven, rokende puinhopen, gekerm van gewonden, loeiende
branden.’
De veronderstelling dat de lezer hierdoor ‘gepakt’ zal worden lijkt mij een
misverstand. Het is pathetisch, opgeklopt en naïef. Een passender begin staat nog op
dezelfde pagina, onderaan: ‘Otto's vader had Otto aan de ene hand en Frits aan de
andere; hij nam zulke grote stappen dat de jongens struikelden over hun voeten. Zijn
moeder hield de kleine Tom op haar arm en prevelde: “Waar moeten we heen, waar
moeten we in godsnaam heen.”’
Van Zomeren gebruikt de eerste pagina's verder om ondubbelzinnig te kennen te
geven wat de roman zal behelzen. In een paar bladzijden is hij er mee klaar: het zal
gaan over de herinneringen van Otto aan het bombardement op Rotterdam. Die
worden meteen ‘pure destructie. Kanker’ genoemd; het zal gaan over de vraag hoe
zijn fascinatie voor de bom die in hun straat viel te verklaren is. Het antwoord wordt
onmiddellijk gegeven: alleen in Rotterdam had hij jarenlang op de terugkeer van zijn
vader kunnen wachten. Het zal gaan over zijn zaken en het verdienen van veel geld
na de oorlog en, tenslotte, over zijn kennismaking met de bioloog en dichter Wessel
Matser, ‘een ontmoeting die zijn leven zou veranderen’. Onhandiger kan men een
roman niet beginnen. Van Zomeren geeft alles wat de roman intrigerend zou kunnen
maken al aan het begin prijs. Dit stoere, door een goedkope romanconventie ingegeven
begin is echter niet maatgevend voor Otto's oorlog. Van Zomeren had blijkbaar een
roekeloze start nodig om de eigenlijke toon van zijn roman te bereiken. Vanaf pagina
twaalf verdwijnt de bombastische taal om nog slechts een enkele keer op te duiken.
Otto's oorlog is een van die romans waarin de oorlog niet alleen een historische,
maar een minstens zo belangrijke psychologische en morele rol speelt: zoals De
Aanslag van Harry Mulisch waarin de vraag naar iemands schuld centraal komt te
staan, of De val van Marga Minco waarin de verbijsterende invloed van het toeval
wordt getoond. In de literatuur heeft met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog
een ‘sublimering’ plaats waardoor die periode steeds vaker een model is waaraan
menselijk gedrag kan worden getoetst. Zonder het werkelijkheidsgehalte van de
oorlog te verminderen, levert hij aanknopingspunten om menselijke dilemma's en
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zeurende innerlijke conflicten te tonen waarvan de betekenis en geldigheid niet alleen
aan de oorlog gebonden is. Het is de wisselwerking tussen historische en a-historische
motieven die de romans van Mulisch en Minco zo indrukwekkend maakt.

Gat
In Otto's oorlog ligt het accent op de psychologie: de verdwijning van Otto's vader
aan het einde van de oorlog is de oorzaak van een permanente oorlog in zijn hoofd.
Hij is veertien als zijn vader door de Duitsers wordt meegenomen, hij is tussen de
achtenveertig en tweeënvijftig in de hoofdlijn van de roman. Van Zomeren is soms
weinig subtiel en niet erg terughoudend als hij duidelijk wil maken wat Otto Stein
voor iemand geworden is in de tussentijd: ‘aan de buitenkant een gehaaid zakenman,
maar in zijn hart nog steeds een hunkerend kind.’ Dit zou, net als het wilde begin
van de roman, van een doodslaande duidelijkheid zijn als Van Zomeren er in de rest
van de roman niet in was geslaagd dit soort ondubbelzinnigheden te vermijden. Dat
gebeurt doordat de aandacht niet wordt gericht op het doen van sappige uitspraken,
maar op de machinaties van Otto's geest. Hij is weliswaar een gehaaid zakenman,
maar voor hem zelf is dat zakendoen altijd bijzaak geweest. Hij denkt voortdurend
aan andere dingen: aan zijn vader en alles waarvoor die vader staat. De verdwijning
van zijn vader en de zekerheid na verloop van tijd dat hij niet terug zal komen
veroorzaakt een gat in zijn leven: op de plaats van dat gat had zich alles moeten
bevinden waaraan hij zekerheid, stabiliteit, vertrouwen, gemoedsrust had kunnen
ontlenen. Door het niet terugkomen van zijn vader is hij een alsof-leven gaan leiden;
voor zijn gevoel is hij in 1944 blijven steken, voor de rest is hij ouder geworden en
heeft hij zaken gedaan. Hij is onvoldaan, nukkig, weerspannig en hunkert naar begrip.
Hij leeft tegen zijn zin, omdat de zin verdween toen zijn vader werd opgehaald.
‘Onder geen beding zou hij laten merken dat hij aan het leven gehecht was’ staat op
helft van de roman.
Het onvoldane alsof-leven van Otto Stein speelt zich in de roman af tijdens vier
expedities. Stein is eigenaar van een aantal zaken in huishoudelijke artikelen en
wasmachines en ontmoet op Mallorca een Nederlandse bioloog, Wessel Matser, voor
wiens werk en persoon hij zich gaat interesseren. Hij treedt als medefinancier op van
reizen naar Turkije, Senegal, Spanje en Mauretanië om de vogeltrek te bestuderen.
Van Zomeren vertelt het verhaal van deze reizen niet rechtlijnig, maar heeft de roman
een elliptische vorm gegeven waardoor de kern van het verhaal, en tegelijk de oorlog
in Otto Steins hoofd, broksgewijs wordt onthuld, om pas op pagina 248 echt
beschreven te worden: Wessel Matser valt dan van een berg in Spanje en is voor zijn
leven invalide. Dat Wessel verongelukt weten we al vanaf het begin, maar niet wat
het is gaan betekenen in Otto's leven.
De roman begint met herinneringen aan Rotterdam en het begin van de laatste reis
naar Senegal, waar Wessel niet meer bij is. Alle reizen maakt Otto in het gezelschap
van zijn neef Simon, de dertigjarige zoon van zijn broer, en fotograaf van het populaire
weekblad Deze Week. Tussen het begin van de roman en het slot, dat zich weer in
Senegal afspeelt, liggen de andere reizen. Het reisdoel wijzigt zich, maar wat hetzelfde
blijft is het gedachtenleven van Otto. Obsessieve herinneringen, angstige dromen,
angstvisioenen op klaarlichte dag houden hem in een permanente staat van
onzekerheid en onvoldaanheid en dat heeft effect op zijn gedrag ten opzichte van
zijn neef en Wessel.
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Angst
De ontmoeting met Wessel - wiens achternaam niet voor niets Matser luidt confronteert Otto met iemand die totaal vrij is van de problemen waarmee hijzelf te
kampen heeft. Wessel is intelligent, zelfverzekerd, gaat op in zijn werk, is vrij van
frustraties en heeft een vanzelfsprekende, niet sentimentele band met de natuur. Otto
voelt zich in zijn bijzijn klein, bezoedeld, dom en denkt dat Wessel hem veracht en
hem alleen accepteert vanwege zijn geld. Wessel is alles wat Otto had willen zijn.
Hij probeert een gunstige indruk op hem te maken en zich te interesseren voor de
natuur en de vogeltrek, maar wat voor Wessel een met hem samenvallende
werkelijkheid is zijn voor Otto woorden. Als Wessel in verrukking is bij het zien
van een zwerm roofvogels, zwevend tussen de bergen, voelt hij zich buitengesloten.
Otto probeert zijn minderwaardigheidsgevoel te compenseren door Wessel te
interesseren voor de bron van zijn onvoldaanheid, maar doet dat zo halfhartig en
indirect dat het gezeur wordt. De flarden die hij echter loslaat wil hij gehonoreerd
zien met volledig begrip en medelijden. De psychologische, goedbedoelde interpretatie
door Wessel van Otto's dwanggedachte dat de bom die op 14 mei 1944 in hun straat
viel eigenlijk voor hun huis bedoeld was accepteert hij niet: het is maar een theorie
van iemand die maar iets bedenkt en er toch niet over mee kan praten omdat hij de
oorlog niet heeft meegemaakt. Zijn leven is volgens Wessel in die ene seconde dat
de bom viel stil blijven staan. Voor Otto was de grootste schok de angst van zijn
vader tijdens het
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bombardement. Otto heeft zich vastgebeten in zijn ongeluk en wil dat anderen zijn
ongeluk erkennen; hij wil er ook respect aan ontlenen, zodat het als een excuus kan
gelden voor het feit dat hij maar een gewiekste zakenman is. En vooral Wessel, die
zich niet bewust is van de rol die hij in Otto's geest speelt, moet dat erkennen omdat
hij de personificatie is van wat Otto had willen zijn.

Koos van Zomeren, foto Chris van Houts

Van Zomeren spint de verhouding tussen Wessel en Otto beheerst en met
psychologisch raffinement uit. Wessel beweegt zich gemakkelijk en doelbewust,
terwijl in Otto herinneringen, afgunst, angsten woelen zonder dat Wessel daar veel
weet van heeft. In het gat dat de verdwijning van zijn vader heeft achtergelaten
worden zijn herinneringen 's nachts, als hij niet kan slapen, of overdag geprojecteerd.
Hij ziet zich dan als de enige zoon die zijn vaders lot verzacht: zijn vader is kleermaker
en maakt op zolder aan een Singernaaimachine uitsluitend broeken. Otto doorkruist
met zijn step Rotterdam en vertelt aan zijn vader wat hij allemaal in de stad heeft
gezien. Hij is de enige die met zijn vader te doen heeft en droomt ervan dat zijn vader
ooit eens geen broeken zal maken, maar een jasje, zodat zijn moeder daarover in
verrukking zal raken. (Zijn moeder veracht haar man.) Zijn vader leert een tamme
kraai praten. De timide man krijgt één keer de aandacht op zich gevestigd als hij hem
de tekst ‘Hitler is dood’ heeft geleerd. Maar de kraai vliegt op een dag weg en gaat
zijn tekst in de buurt verkondigen, zodat de Duitsers woedend worden. Wanneer zijn
vader als gevolg hiervan door twee Duitse soldaten wordt opgehaald kijkt hij van
bovenaan de trap naar Otto en geeft hem een knipoog, wat de zoon zich sindsdien
herinnert als een teken dat ze samen een geheim hebben: dat hij terug zal komen.
De passages waarin Van Zomeren de tochten door Rotterdam oproept waarin Otto
op zoek is naar zijn vader zijn zo suggestief dat het effect heeft op de beoordeling
van Otto's gezeur in het gezelschap van Wessel en Simon; er dringt iets door van:
hij heeft recht van spreken. Otto posteert zich dagenlang bij het gebouw van de SD
omdat hij denkt dat zijn vader daar zit. Hij ziet in elke man op straat zijn vader en
loopt achter hem aan. Op zijn twintigste is hij daar nog mee bezig, en later laat hij
zich inpalmen door een evangelist en een politicus van bedenkelijk allooi, alles om
iets van vaderlijke beschutting te ondergaan. Wessel vervult die functie ook.

Gedicht
De Dritte im Bunde, zijn neef Simon, is in Otto's oorlog het slachtoffer van Otto's
zeurende onlust. Ten opzichte van Wessel gedraagt Otto zich masochistisch, ten
opzichte van Simon sadistisch. Als Simon en Wessel samen zijn voelt Otto zich
buitengesloten: het zijn dan twee na de oorlog geboren mannen die ongedwongen
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met elkaar omgaan, en waarvan Otto denkt dat ze hem maar een ouwe zeur vinden.
Over de bron van Otto's irrationele afkeer van Simon (die hij toch steeds meevraagt
op reis) is Van Zomeren opmerkelijk zwijgzaam. Otto moet zichzelf in hem herkennen
en als hij moordneigingen krijgt wil hij zichzelf in Simon ombrengen. Speciale
aanleiding geeft Simon niet, behalve dat hij het goed kan vinden met Wessel, en na
de oorlog geboren is. Simon zit gecompliceerder in elkaar dan Wessel: hij vertelt
Otto van zijn angstdromen waarin hij zich voorstelt dat zijn vrouw Anneke het in
zijn bijzijn aanlegt met andere mannen, iets waar in werkelijkheid niets van waar is.
In werkelijkheid is hij gelukkig met haar, tot op het moment dat hij zijn dromen op
haar loslaat als iets echts. Otto moet in Simons dromen zijn eigen weigering herkennen
om gelukkig te zijn. Hij wil niet gelukkig zijn omdat hij het niet kan; hij kan het niet
omdat hij dan verraad zou plegen tegenover zijn vader en het verleden. Wessel zegt
tijdens een gesprek dat tijdens het bombardement geen huizen, maar Otto's jeugd is
gebombardeerd. Dat wil Otto op een of andere manier door zijn omgeving erkend
zien en hij wil er het recht aan ontlenen om ongelukkig te zijn. Het verleden zal weten
wat het heeft aangericht, zou men Otto's obsessie kunnen vertalen, en hij wil niet
dat het verleden gehonoreerd wordt met iemand die erbovenop komt en stoicijns
voortleeft.
Dit motief, wat doet men met het verleden, geschiedenis, ervaringen, is verspreid
aanwezig in de hele roman, maar krijgt zijn pregnantste uitdrukking in de verhouding
tussen Wessel en Otto. Voor Otto is het een lijflijke waarheid dat niets in de
geschiedenis verloren gaat: hij zeult haar mee en voelt het elk ogenblik. Wessel vindt
dat ook dat nooit iets verloren gaat, maar hij is een dichter. Als ze tijdens een expeditie
een dode griel tegen een afrastering vinden zegt Wessel: ‘Ik zal een gedicht over hem
schrijven, dan is het toch nog ergens goed voor geweest. Jongens, ik kan jullie de
poëzie van harte aanbevelen. Als dichter ben je onkwetsbaar. Er is geen betere
remedie tegen ellende en narigheid dan de gedachte: ik kan er altijd nog een gedicht
over schrijven.’ Dit vermogen om alles te transformeren tot iets bruikbaars en alles
te zien als potentieel vruchtbaar voor iets anders, is Otto totaal vreemd. Hij is niet
alleen geen dichter, hij kan helemaal niet zo denken. Wat de poëzie is voor Wessel,
is Otto's sadistische gedrag tegenover Simon.
De titel van de roman is ook de titel van een gedicht dat Wessel over Otto heeft
geschreven. Het is geen flatteus gedicht, er komen regels in voor als ‘Otto blijft een
handelaar/de oorlog is zijn handelswaar’. Het gedicht suggereert dat Otto's
preoccupatie met de oorlog een scherm is dat een diepere angst aan het oog onttrekt:
een levensangst gelijk aan die van zijn vader, en die tijdens het bombardement voor
Otto pas echt zichtbaar werd. Toch is Otto ontroerd als hij het gedicht ontdekt: hier
was tenminste iemand die iets met zijn ongeluk gedaan had. Dat het gedicht niet
bepaald vriendelijk is ziet hij over het hoofd: ‘Er was maar één ervaring in zijn leven
waarmee hij dit kon vergelijken: de aaiende hand van zijn vader op zijn kruin.’
Van Zomeren heeft een bewonderenswaardig gevoel voor stemmingen; in de
dialogen, de onderlinge verhoudingen tussen de deelnemers aan de expeditie, de
gedachtenstromen van Otto brengt hij nuances en accenten aan die nauwkeurig het
komen en gaan van spanningen, kameraadschap, verveling, gemelijkheid weergeven.
Otto maakt in de roman een bijna onmerkbare ontwikkeling door: tegenover Wessel
voelt hij zich onbeduidend en een zakenman, maar aan het einde van de roman, in
gesprek met een andere bioloog, Sibe Bouman, is hij het die allerlei ornitologische
wetenswaardigheden vertelt; op dat moment lijkt hij even boven zijn problemen uit
te stijgen. Op zulke momenten dringt de schoonheid van de natuur door zijn frustraties:
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‘Het was hier mooi, zo godvergeten mooi’ staat er. Maar de deceptie volgt
onmiddellijk: ‘Wat had hij hier eigenlijk te zoeken?’
In Otto's oorlog zijn in een paar personages een groot aantal verlangens, frustraties,
gevoelens van rivaliteit en emoties samengebracht. Otto's toeschouwerschap tijdens
de expedities heeft niet alleen te maken met zijn fascinatie voor Wessel; de expedities
zijn mede bedoeld om te zien in welke mate de natuur aan het verdwijnen is. En dat
heeft met Otto te maken: de natuur associeert hij met afscheid en dat heeft weer te
maken met zijn obsessie: de natuur mag niet blijven bestaan als er nog mensen zijn
als ik die er niet van kunnen genieten. Van Zomeren slaagt erin het mechanisme van
emotionele chantage bloot te leggen en de lezer te verstrikken in Otto's door de oorlog
‘verantwoorde’ negativisme, zijn status als zwartkijker. Dat negativisme strekt zich
uit tot Wessel, die hij van zijn ‘voetstuk’ wil stoten. Hij heeft fantasieën over zijn
‘val’; wanneer Wessel in werkelijkheid van een berg valt loopt hij rond met het
gevoel dat hij er schuldig aan is, omdat hij iets dergelijks misschien wel gewild heeft.
Zijn laatste reis met Simon maakt hij vooral om er achter te komen of hij tot zo'n
moord in staat was, en dat probeert hij op Simon uit. Otto's oorlog is een
bewonderenswaardige roman waarin een oorlog wordt uitgevochten die men zich
herinnert.
CAREL PEETERS

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

6

Een wereld zonder sleutel
De Codex van Luigi Serafini en het Leven van Glen Baxter

Tekening van Glen Baxter Op de volgende pagina: tekeningen uit de Codex Seraphinianus

Codex Seraphinianus door Luigi Serafini Uitgever: Meulenhoff/Landshoff,
f195,Glen Baxter. His Life The Years of Struggle door Glen Baxter Uitgever:
Thames and Hudson, f34,95 Importeur: Nilsson & Lamm
Doeschka Meijsing
Iedere keer dat een boek (of lied, of prent, of geur, of licht) het klaarspeelt een
herinnering naar boven te halen die goed diep was weggestopt, is er weer een stukje
tijd aan de tijd gebreid. Meestal leidt dat tot lang wakker liggen, maar soms is er
reden tot vreugde.
Dit keer gaat het om een heel intense, heel algemene, heel bepaalde ervaring uit
vroeger tijden die wereldwijd verbreid moet zijn. Ik doel op de tijd toen het kind nog
niet kon lezen, maar al wel kon bladeren, kijken, denken. Het zat op de vloer met
een boek op de knieën en bekeek de plaatjes. Die plaatjes begreep het wel, het had
de perfecte intelligentie om te snappen wat er gebeurde - een man klom op een ladder
naar de maan, bij voorbeeld, of een kleine jongen hurkte bij de straatgoot waar hij
zijn bootje in liet varen, terwijl achter hem, op de brug, Franse soldaten kwamen
aanmarcheren - maar het kon de tekst niet lezen. En daarmee ontstond er een constante
verbazing: wat betékende het, die man op die ladder? Wat dééd die kleine jongen
daar, behalve hurken? Het kind zocht vergeefs naar een bedoeling van hun daden,
naar iets wat de heel modernen ‘motivatie’ noemen, naar iets wat de daden kon
verklaren. Dat iets zat 'm in de tekst, ook dat had het door. En in machteloosheid
besloot het, aangezien het het geheim van de woorden nog niet te weten kon komen,
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dat die man op de ladder, de jongen in de goot, een ‘andere wereld’ was. Een wereld
zonder sleutel.
Waar het mij om gaat is wat ik maar noem het ‘dáár-gevoel’. Daar waar we met
geen mogelijk denkbare sleutel een toegang toe kunnen verschaffen, dat is ‘dáár’,
andere wereld, ver weg, mikpunt van verontrusting of woede.
De Codex Seraphinianus is het boek dat de ervaring van het vroegere ‘daar-gevoel’
sterk in de herinnering roept. Het is een boek dat mij beurtelings vervult met verbazing
en met woede en dat ik toch niet goed met rust kan laten. Maar hoe dit boek dat zich
onttrekt aan alle begrip te beschrijven?
De Codex beoogt een encyclopedie te zijn. Het eerste deel behandelt de
natuurwetenschappen: natuurkunde, chemie, mechanica, plant- en dierkunde; het
tweede deel gaat over anatomie, antropologie, mythologie, linguistiek, spelen,
architectuur en mode. En nu ben ik zeker nog enige gebieden van kennis vergeten.
Het is een lijvige foliant en bovendien zeer rijk geïllustreerd, van een ijzeren
consequentie en niet vrij van monomanie. Anders dan de Encyclopedie van Diderot
en d'Alembert, die het resultaat was van samenwerking van een aantal bijzonder
vernuftige geesten, is het het werk van één man, Luigi Serafini. Anders dan de
Encyclopedie van Battus, die het werk is van één man, gaat de Codex niet uit van
woorden. In de Romeinse traditie van Varro en Plinius gaat het uit van de zaak en
neemt het de werkelijkheid als uitgangspunt, systematisch geordend. Nu dan? Dan
is er toch geen enkele reden waarom je met deze rijk uitgegeven encyclopedie niet
langs de deuren zou kunnen gaan?
Jawel, daar is alle reden toe. Het zou je wel eens duur te staan kunnen komen.
Mensen zouden hun woede wel eens op jou kunnen botvieren. Er is namelijk iets
niet in de haak met de werkelijkheid in de Codex.

Groeiende stoelen
Luigi Serafini is een in 1949 geboren Italiaan die van 1976 tot 1978 aan zijn Codex
gewerkt heeft. Meer weten we niet van hem. Of toch wel íéts meer: de man moet
over een ongebreidelde en bizarre fantasie beschikken. Meestal heb ik het niet zo op
ongebreidelde en bizarre fantasieën en vind ik wat we in nachtelijke dromen
tegenkomen al meer dan genoeg van het goede. Maar Serafini heeft zijn verbeelding
met zo'n consequentie opgetekend dat er een merkwaardige aantrekkingskracht van
uitgaat. Hij heeft de gebieden van kennis en wetenschap in kaart gebracht van een
volstrekt imaginaire wereld, maar wel van een wereld die genoeg elementen bevat
die ons vertrouwd zijn. In de afdeling Anatomie bij voorbeeld zien we hoe
gereedschappen als hamer, combinatietang of pen als natuurlijke ledematen aan de
arm
Vervolg op pagina 8
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groeien, waar bij ‘ons’ handen zitten. En hoe er ‘daar’ wieletjes zitten waar wij voeten
hebben. Maar ook bestaan er, volgens de prenten in de afdeling Antropologie, gewone
mensen zoals wij (die weliswaar rituele eer betonen aan een soort halfmensjes,
wezentjes die bestaan uit ballet-beentjes en die ter hoogte van de navel ophouden te
bestaan). De krokodil, die bij ons ontstaat uit de paring van vader-krokodil en
moeder-krokodil, komt ‘daar’ tot stand wanneer man en vrouw het samen doen, op
het moment van de ook bij ons bekende totale versmelting. Stoelen groeien er, volgens
de afdeling Plantkunde, zoals bij ons bomen groeien. Ze worden er gekapt, ontdaan
van twijgen en bladeren en gebruikt om tijdens het schaatsen op het ijs plaats te
nemen. De hippopotamus (zoals bekend het dier dat we het liefst voor onze verjaardag
kado zouden krijgen) blijkt bij dwarsdoorsnede niet uit botten, weefsel en ingewanden
te bestaan, maar uit een soort elektrische bedrading. Zoals wíj steden hebben die
tegen bergwanden aan kleven, of aan riviermonden liggen, zo hebben ze ‘daar’ steden
die in een regenboog gebouwd zijn en op verschillende uren van de dag verschillende
kleuren aannemen.

Uit de Codex Seraphianus

Dit alles heeft een zeker droomachtig karakter: het lijkt op wat we kennen, maar
is tegelijkertijd zo vreemd en onbegrijpelijk. Of is deze Codex nu juist ons cliché
van de droom?
Ik kom op die gedachte omdat de meester van de droom, Jorge Luis Borges, in de
onlangs uitgekomen bundel Zeven avonden, een van de zeven lezingen in het boek
wijdt aan de nachtmerrie. Daarin doet hij een verbazend verhelderende uitspraak.
Hij vertelt dat hij eens een nachtmerrie had; hij vertelt de inhoud van die nachtmerrie
- en tot mijn verwondering was daar niets griezeligs aan. Kijk, zegt Borges vervolgens,
daar is nu niets griezeligs aan. Maar in zijn droom was het een verschrikking, was
het geladen met angst en wanhoop. Zo is het precies. Normale dingen brengen ons
in de droom tot paniek en bizarre dingen weten we als ‘beelden/met evenveel
gelatenheid te dulden/als toen ze nog hun rol in het leven speelden,/ons soms
verveelden en nochtans vervulden’.

Borges
Het heeft dan ook nooit enige zin een droom aan iemand te vertellen, zelfs is het
nutteloos hem voor je zelf op te schrijven. De sfeer van de droom verdwijnt subiet
in het alfabet.
Wellicht heeft Serafini dat heel goed begrepen. De pagina's verklarende tekst in
deze encyclopedie, in hoofdstukken met systematische aanduiding, de tabellen, de
verklarende formules, de onderschriften - ze zijn allemaal geschreven in een
handschrift dat gebruikmaakt van een alfabet dat niet bestaat. Dat is het hemeltergende
aan dit boek. Een encyclopedie in het Arabisch of Chinees zal ik waarschijnlijk nooit
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in mijn leven kunnen lezen. Maar dat is een kwestie van de vrije wil. Was ik minder
lui dan ik ben, ik studeerde nu én Arabisch, én Chinees, én Ivriet en probeerde via
grammofoonplaten de tientallen Afrikaanse talen onder de knie te krijgen. In principe
kan elk alfabet door ons opengebroken worden, zoals nog onlangs, in 1954, werd
bewezen door het boek van Michael Ventris en John Chatwick, The Decifering of
the Linear B, waarin werd aangetoond dat de Myceners (de homerische helden) wel
dégelijk Grieken waren, met Griekse taal. Zo is het niet met de Codex Seraphinianus.
Dit alfabet is per definitie niet ontcijferbaar. Het is gesloten, potdicht en bestaat
slechts in de geest van één man, Serafini. En ik maak me sterk dat het ook daar niet
bestaat, omdat het wel een handschrift is, maar niet beschikt over de logica en
systematiek waarmee met een echt alfabet een taal te ontwerpen is. Mocht ooit,
tweeduizend jaar na nu, iemand in staat zijn de code van de Codex te ontrafelen, dan
zal ik vanonder mijn grafsteen mijn hoed afnemen. Intussen blijf ik zitten met het
machteloze gevoel een boek in handen te hebben over een wereld die ik niet begrijpen
kan. Nooit.
Dat gevoel heeft te maken met de woede die het kind kan voelen omdat het de
tekst bij de plaatjes niet kan lezen. En ook met de woede die de Longobardische
krijgsmannen voelden, in een verhaal van Borges, toen ze over de Alpen kwamen
en de stad Ravenna binnentrokken. Daar zagen ze bogen en loggia's en stenen vazen
en trappen, een architectuur die ze niet begrijpen konden - en in hun drift begonnen
ze eraan dat alles te vernietigen. Maar een van hen, Droctulft leverde de prestatie
om een halve slag te draaien en te beseffen dat dat wat hij niet begreep ‘een geheel
was dat veelvuldig was, maar niet ongeordend’, en van een onbegrijpelijke
schoonheid. En hij keerde zich tegen zijn eigen stamgenoten en verdedigde de stad
Ravenna tegen de vernietiging van zijn kameraden.
Alleen, al wist het kind het niet, en al wist Droctulft het niet, op het alfabet en op
de stad Ravenna past een sleutel. Op de wereld van Seraphinianus niet.

Strijd
Een ander geval in de psychologie van het ‘daar-gevoel’ is het boek Glen Baxter.
His Life. We hebben hier niet te maken met een encyclopedie, maar met een
autobiografie, het eerste deel kennelijk want de ondertitel luidt The Years of Struggle.
Die behelzen de geboorte, de kinderjaren en de jaren op school totdat de hoofdpersoon
van deze autobiografie, Glen Baxter himself, het ouderlijk huis de rug toekeert. Het
schutblad meldt ons dat het een verhaal is ‘van moedige strijd tegen onderdrukking
en apathie, gezondheid en efficiency, and for the right to be wrong’. Een klassiek
geval dus.
Nee, niet helemaal of helemaal niet zelfs. Want nauwelijks leunen we gemakkelijk
achterover om de eerste zin van deze autobiografie te lezen (zo geruststellend, zo
intiem..): ‘It was one of those long English summer days that seem to go on for
ever...’, of we fronsen al verontrust de wenkbrauwen. De bijbehorende tekening toont
immers een orkaan zoals die maar een keer in de honderdzoveel jaar voorkomt:
inktzwarte luchten, een kruiwagen wordt omvergeblazen, de hooiberg houdt nog
maar net stand, en op de voorgrond wordt een hele boerderij uit zijn voegen gelicht.
Een ogenblik lang leeft de verdenking dat bij de totstandkoming van het boek een
verkeerde tekening bij de juiste tekst is geplaatst - of andersom. Maar al bij het
omslaan van de eerste bladzijden wordt duidelijk
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dat we hier te doen hebben met een autobiografie die zich afspeelt in een heel speciaal
soort wereld.
In deze wereld gebeurt iets dat onmogelijk is: we kunnen er lezen vóórdat we
plaatjes kunnen kijken. De tekst laat zich kennen als buitengewoon genoegelijk.
‘Whenever we stayed out late, mother would invariable be waiting for us on our
return.’ Of: ‘As I remember, there was always a rush to be the first to open the
presents on Christmas morning.’ Of: ‘During those first weeks at school I began to
develop a persecution complex.’ Het is het kleine lief en leed van het groot worden.
Het zijn de tekeningen die hier de verwarring stichten. Ze lijken op het eerste
gezicht zonder uitzondering afkomstig uit de jeugdboeken van de jaren vijftig, toen
‘geluk nog heel gewoon’ was. Jaren vijftiginterieurs en kleding; schoollokalen;
schoolkampen; vriendschappen; avonturen. Goed beschouwd zijn ook deze tekeningen
die uit de jeugdboeken weggelopen lijken, zeer geruststellend. Slechts hier en daar
heeft een gewoon mens een staart, of komt het skelet van een dinosaurus uit een huis
geslopen, maar ook vreemde gebeurtenissen waren ‘toen nog heel gewoon’ in boeken,
en misschien echt overdag ook nog wel.
Wat de tekeningen in deze autobiografie zo verwarrend doet zijn is dat ze niet bij
de tekst passen, en vervolgens van de weeromstuit nergens meer in een wereld passen.
Er gebeuren ‘daar’ op die tekeningen vreemde dingen die een tekst zou kunnen
verklaren, wat niet gebeurt. Het levert een gevoel op of we vlakbij de oplossing van
een raadsel zitten, maar er nooit precies achter zullen komen. Vaak ook ontstaat er
een zodanige kortsluiting tussen tekst en tekening dat het effect hilarisch is. Er zitten
namelijk in beide zoveel herkenbare elementen, zoveel vertrouwds, dat de
ondeugdelijke combinatie van de twee op elke bladzijde onverwacht komt en lachen
onvermijdelijk is. Stefan Themerson zou zeggen dat twee onafhankelijke coördinaten
elkaar kruisen.
Dat lachen doen we tegen beter weten in. Want in een hoekje van ons hoofd zit
een lichte verontrusting dat we nooit meer, zoals vroeger, eens zullen begrijpen wat
zich daar allemaal afspeelt. We zijn met opzet kort gesloten. Alsof we al niet genoeg
moeite hebben de begrijpelijke dingen te begrijpen.
■
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De prinses van de psychoanalyse
Marie Bonaparte: vitaal en zelfbewust
Marie Bonaparte: A Life door Celia Bertin Uitgever: Harcourt Brace
Jovanovich, 286 p., f58,15
Christien Brinkgreve
‘Ik hield van moordenaars; ik vond ze interessant’; met deze voor een 70-jarige
prinses misschien wat excentrieke woorden begint Bertins biografie van het uiterst
boeiende leven van Marie Bonaparte (1882-1962), een directe afstammeling van
Napoleons broer Lucien, de laatste Bonaparte zoals ze zich zelf beschouwde. Behalve
een passie voor moordenaars bezat Marie Bonaparte vele andere hartstochten waarvan
die voor de psychoanalyse misschien wel het bekendst is geworden. Ze was een van
Freuds trouwste leerlingen, en heeft veel voor hem en de psychoanalyse betekend.
Haar professionele leven als psychoanalytica combineerde ze met haar leven als
prinses; beide fronten vergden veel, en op zijn minst uiteenlopende kwaliteiten, en
het is juist die veelzijdigheid die haar zo uitzonderlijk maakte.
Marie's jeugd was van een treurig stemmende eenzaamheid. Ze was enig kind, haar
moeder stierf een maand na haar geboorte - vergiftigd, zo gingen de geruchten -, en
de kleine Marie werd opgevoed door haar vader en grootmoeder. Haar vader, een
ongelukkige man, had niet veel aandacht voor zijn dochter; zo vond deze bijvoorbeeld
later de brieven die ze als klein meisje aan hem geschreven had ongeopend tussen
zijn papieren terug; wel gedateerd, want hij was een precies mens. Haar grootmoeder
was een sterke en strenge vrouw, die kon jagen, paardrijden, en soms staande plaste
- een interessant en niet onbelangrijk detail -, en ze bestierde het huis met ijzeren
hand. Zonder veel gevoel voor gezelligheid: het enige spel dat ze wel eens met haar
kleindochter deed was biljarten.

Marie Bonaparte op 23-jarige leeftijd

Marie moet een droevig meisje geweest zijn, getuige de foto's in deze biografie
en ook de kleine boekjes die ze op haar achtste begon te schrijven, met wonderlijke
en ook treurige verhaaltjes, zoals het in het boek afgedrukte ‘I would try to cry’. Dit
schrijven zou ze haar leven lang blijven doen. Wanneer, zo schreef ze later, haar
driftmatige impulsen, van welke aard ook, tegen de muur van de werkelijkheid
stukliepen, dan zocht ze haar toevlucht in intellectuele sublimatie en vond daarin
‘vrede en geluk’.
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Marie Bonaparte en haar dochter, prinses Eugénie

Dat dit nogal eens nodig was, blijkt zonder veel moeite uit haar levensverhaal.
Haar adolescentie was evenmin een rooskleurige episode. Ze begon allerlei kwalen
en angsten te ontwikkelen, werd tobberig en ouwelijk, tot ongerustheid van haar
vader die vreesde haar zo niet uit te kunnen huwelijken. Tot overmaat van ramp
stootte ze haar neus tegen de piano waardoor ze een lelijk litteken opliep. Van de
vele operaties die ze tijdens haar leven zou ondergaan was de eerste aan haar neus,
de volgende aan haar borsten, en daarop verschoven ze zich naar haar clitoris, maar
dan zijn we inmiddels een stuk verder in haar leven.
Haar vader vond ten slotte een geschikte huwelijkskandidaat, prins George van
Griekenland. Huwelijksstrategisch gezien een goede zet, want zijn dochter was zo
met één klap geparenteerd aan een groot deel van de Europese vorstenhuizen, maar
voor Marie bood dit huwelijk niet veel uitkomst: George bleek een sombere
melancholieke man wiens affectie vooral uitging naar zijn Deense oom Waldemar,
en niet erg naar Marie, die snakte naar enig teken van leven: ‘My George, near his
Waldemar, is like a day lit by the sun, and away from him like a day of fog.’ De
geboorte van hun zoon Peter gaf enige opleving, maar bij het volgende kind - een
dochter, Eugénie - overheerste bij hem de teleurstelling dat het niet opnieuw een
zoon was.

Vaders
Zo langzamerhand toch wat ontmoedigd begon ze zich tot andere mannen te wenden,
waaronder Aristide Briand, minister-president van Frankrijk. Ook deze affaires
zouden, net als het schrijven, een gewoonte worden, maar een die haar minder rust
en vrede gaf. Pas de ontmoeting met Freud - in 1925, ze was toen drieënveertig - gaf
haar een doel in het leven; ze ging bij hem in analyse en ze omschreef dit als de
aangrijpendste ervaring die ze ooit had gehad. Freud was voor haar de vaderfiguur
naar wie ze lang vergeefs gezocht had. ‘Mijn hele leven, schreef ze later, ‘hechtte ik
slechts waarde aan de mening, de bijval, de liefde van enkele vaders, steeds hoger
gekozen, en de laatste van hen moest mijn leermeester Freud zijn.’ Ze bleef hem
toegewijd, en hij bleef in zekere zin de man in haar leven; althans in haar professionele
leven, dat een steeds belangrijker deel van haar ging worden.
Ook Freud raakte geïnteresseerd in ‘de prinses’ zoals hij haar noemde. Zijn
waardering blijkt duidelijk uit een Marie zeer tevreden stemmende uitspraak waarin
hij haar vergeleek met een andere leerling, Lou Salomé: ‘Lou Andreas-Salomé is een
spiegel - ze heeft noch uw viriliteit, noch uw oprechtheid, noch uw stijl.’ Freud was
bovendien snobistisch genoeg om het mooi te vinden om een prinses onder zijn
gevolg te hebben en hij zag in hoe nuttig ze kon zijn voor de psychoanalytische
beweging.
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Dat laatste had hij goed gezien: in meer dan één opzicht was Marie Bonaparte voor
de analyse van groot belang. Ze redde een aantal malen de psychoanalytische uitge-
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verij als deze failliet dreigde te gaan; voor de verbreiding van Freuds ideeën in
Frankrijk heeft ze zeer veel werk verzet, en ook op een andere manier is ze belangrijk
geweest voor de geschiedenis van de psychoanalyse: door haar toedoen vertoont
deze minder hiaten dan wanneer het alleen aan Freud had gelegen. Ze kocht in 1936
van een Berlijnse antiquair de brieven die Freud aan Fliess had gestuurd tussen 1887
en 1902, de jaren waarin hij de grondgedachten formuleerde van wat de
psychoanalytische theorie zou worden. Behalve deze correspondentie wist ze zo ook
een belangrijk artikel van Freud aan de vergetelheid te ontrukken, het beroemde
‘Entwurf’ dat Freud in 1895 schreef, waarin hij een neurologische basis schetste voor
de werking van de psyche. Evenmin als bij andere persoonlijke geschriften wilde
Freud niet dat deze brieven in handen van het nageslacht zouden vallen; hij wilde ze
terugkopen, maar de prinses trotseerde zijn dringende verzoek, overtuigd van het
grote belang van deze brieven. Freud behoorde voor haar tot de geschiedenis van het
menselijk denken, zoals Plato of Goethe, zo probeerde ze hem te overtuigen, en wat
een verlies voor het nageslacht zou het zijn als de gesprekken met Eckermann of de
dialogen van Plato vernietigd zouden zijn. Ze liet de correspondentie in waterdichte
verpakking naar Engeland transporteren, en in 1950 publiceerde ze, samen met Anna
Freud en Ernst Kris, een selectie uit deze brieven (Sigmund Freud, The Origins of
Psychoanalysis. Letters to Wilhelm Fliess).

Marie Bonaparte fotografeert Freud in Londen

Misschien is de meest tastbare hulp die Marie Bonaparte Freud heeft geboden haar
bemoeienis met zijn vertrek uit Wenen in 1938, toen de nazi's door Wenen
marcheerden en Freud daar nog altijd zat, ondanks het vertrek van vele joodse
vrienden en collega's. Behalve Freud en zijn gezin wist ze ook nog enige teksten uit
zijn handen te redden die hij gewoontegetrouw wilde weggooien; Marie wilde, ook
gewoontegetrouw, alles van hem bewaren, en het resultaat was, vertelde Anna Freud,
dat Marie de papieren uit de prullenmand viste die Freud erin had gegooid.
Was Marie Boneparte nu alleen maar een rijke en rare prinses die zonder haar
afkomst en geld niet veel te betekenen zou hebben gehad; had ze kortom ook hersens
of andere begaafdheden? Ze had in elk geval een enorme vitaliteit en - in haar latere
jaren althans - een grote ‘joie de vivre’, maar afgezien daarvan had ze ook
onmiskenbaar literaire talenten. Ze heeft een groot aantal interessante artikelen
geschreven over uiteenlopende onderwerpen als frigiditeit, oorlog, kleptomanie,
Edgar Poe, de tandarts, het magisch denken bij de primitieven, Freud, en haar hond
Topsy. Ze schreef over de dingen die haar direct bezighielden, en ook in haar brieven
en aantekeningen is haar toon zeer direct, soms nogal aards. De biografie van Bertin
geeft hiervan vele voorbeelden: het boek is rijk aan smakelijke details en precies in
zijn gegevens. De schrijfster - geboren en getogen in Parijs, thans levend in Boston,
en auteur van verschillende romans en enige non-fictie - heeft duidelijk jarenlang
studie gemaakt van het leven van Marie, van haar aantekeningen, dagboeken, brieven
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en publikaties. Het boek is af en toe wat vlak van toon, vooral in de beschrijvingen
van Marie's latere jaren. Heel nauwkeurig staat aangegeven hoe ze van de ene
plechtigheid en conferentie naar de andere vloog zonder dat we nog veel te horen
krijgen van haar innerlijke leven. De droefheid uit haar jeugd komt beter uit de verf
dan haar roerselen op latere leeftijd. Maar misschien was ze toen tot rust gekomen,
en daar valt altijd minder over te vertellen.
■
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Toeristen en bewoners
Max Ernst en Leonora Carrington in het land van de waanzin
Droom van een klein meisje dat karmelietes wilde worden door Max Ernst
Voorwoord: Dorothea Tanning Vertaling: Laurens Vancrevel Uitgever:
Meulenhoff/Landshoff 175 p., f26,50
De ovale dame door Leonora Carrington Vertaling: Nelleke van Maaren
Uitgever: Meulenhoff 122 p., f26,50
Nadja door André Breton Uitgever: Meulenhoff 165 p., f27,75
Aad Nuis
Van de handvol Nederlandse uitgevers die zich al jaren zo dapper weert tegen het
tanen van de belangstelling voor de Franse literatuur, heeft Meulenhoff in het
bijzonder aandacht getoond voor bewegingen als symbolisme en surrealisme. We
hebben er nu weer twee fraaie uitgaven aan te danken.
De ovale dame is een in de Ceder Editie verschenen prozabundel van Leonora
Carrington uit haar jonge jaren, toen zij de vriendin was van de veel bekendere
surrealistische kunstenaar Max Ernst. Van Max Ernst zelf is Droom van een klein
meisje dat karmelietes wilde worden, een collageroman uit 1930. Het eerste boekje
is op zich zelf het meest lezenswaardig, het boek van Ernst is vooral historisch
interessant, al zal het door de naam van de auteur en door al die plaatjes misschien
het meest de aandacht trekken. De vertaling van de uiterst spaarzame tekst is van
Laurens Vancrevel; ze staat bescheiden terzijde van de oorspronkelijke onderschriften.
Op het eerste gezicht doet het boek denken aan Vincent of het geheim van zijn
vaders lichaam van Rudy Kousbroek. Dat komt niet alleen doordat literaire
beeldromans nu eenmaal dun gezaaid zijn, maar ook doordat beide auteurs voor hun
beeldmateriaal hebben geput uit dezelfde bron: de pathetische, drukbevolkte plaatjes
uit geïllustreerde Franse tijdschriften van voor de fotografie. Bij nader inzien is er
een wezenlijk verschil, een tegenstelling zelfs.
Kousbroek gaat uit van een onsamenhangende reeks plaatjes en dwingt die met
kunst- en vliegwerk tot een sluitend verhaal. Hij negeert daartoe vaak de conventionele
bedoeling van de voorstelling en maakt vernuftig gebruik van de overvloed aan
details. Zijn spel is een ironische triomf van de rede over de chaos. Ernst daarentegen
zet de plaatjes al bij voorbaat naar zijn hand door ze te verknippen. In het spel van
Kousbroek zou dat betekenen dat hij het zich te gemakkelijk maakte - maar Ernst
speelt een ander spel. Hij wil de kluisters van de rede juist verbreken en vervangen
door de suggestieve chaos van de droom.
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‘Zeg mij wie ben ik, ik of mijn zusje’

Het vrome kleine meisje splijt al aan het begin van haar droom in tweeën. Ze wordt
omringd door vaders in gewone, eerwaarde en heilige varianten, aan het eind
aangevuld met een hemelse bruidegom. Freudiaanse droomsymbolen drijven voorbij
op een stroom van onduidelijke gewelddadigheden, verschrikkingen en profanaties,
afgewisseld met zoet-poëtische verstilde momenten. De begeleidende tekst bestaat
uit verheven of bijbelse taal en geperverteerde gebeden. Het onschuldige meisje blijkt
een beerput van duistere emoties en schandelijke begeerten. Daar kijken we minder
van op dan de lezers in 1930, toen de psycho-analyse de burgers nog van hun stuk
vermocht te brengen. Ook het zeer oneerbiedig omspringen met religieuze symbolen
heeft, zolang het niet op de televisie gebeurt natuurlijk, veel van zijn schokkende
werking verloren. Het beklemmende van dit boekje is daardoor grotendeels geweken;
wat overblijft is een curieuze en soms vermakelijke kijkervaring.

Robuuste gezondheid
De surrealisten waren zeker niet de eerste kunstenaars die probeerden buiten de
oevers van de rede te treden en hun inspiratie te halen uit het nachtrijk van droom
en waanzin. Wel waren ze de eersten die een beroep konden doen op Freud en diens
recente ontdekkingen, al verlieten ze zich nog evenzeer op meer traditioneel
opererende magiërs en waarzeggers. Nieuw waren ook hun spelen, die je zou kunnen
beschouwen als min of meer georganiseerde groepsreizen naar het land buiten de
rede.
Want voor de meesten bleef het bij excursies, dat is zeker achteraf te merken aan
hun werk. De grote surrealisten, van Bunuel tot Breton, en ook hun wat latere
Nederlandse geestverwanten als Lucebert of Schierbeek, maken de indruk dat ze in
het rijk van de waanzin hebben rondgelopen als toeristen: belangstellend weliswaar
en met een goed oog voor de betere souveniers, maar door hun robuuste gezondheid
toch steeds te onderscheiden van de eigenlijke bewoners, die onderworpen zijn aan
de onverbiddelijke wetten van dat land. Als zo'n bewoner ontsnapt, schrijft hij er
anders over. Met minder oog voor het exotische en pittoreske, en meer voor de dwang,
de armoede en de kilte daarachter, voor ‘its hackneyed speech and homicidal eye’,
zoals Lowell dichtte. Uniek, en voor zover ik weet niet alleen in de Nederlandse
literatuur, is de superieure manier waarop over het land van de waanzin wordt
geschreven in de vroege verhalen van Biesheuvel. Het hele complex van extase en
ellende wordt erin besproken op een toon van zo vanzelfsprekend insiderschap dat
het er merkwaardig gewoon van wordt - het tegendeel van exotisch.
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Navrant is de beschrijving van een ontmoeting tussen toerist en inwoonster in Nadja,
de korte autobiografische roman van André Breton. Nadja is een jonge vrouw, arm,
eenzaam, zo'n beetje levend aan de rand van de prostitutie, en bezig gek te worden
als zij in het najaar van 1926 door Breton op straat wordt aangesproken. Hij is dan
dertig en heeft twee jaar eerder zijn eerste surrealistische manifest gepubliceerd: een
jonge dichter die tevens de leider is van een artistieke bende die bruist van talent.
Uit de toevallige ontmoeting - hij is getroffen door haar vreemde ogen - groeit een
korte, maar hevige
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vriendschap. Ze zien elkaar elke dag, praten en wandelen door de stad. Hun relatie
is vol van de kleine magische coïncidenties die verliefdheid en artistieke vervoering
zo verwant maken aan de echte manie. Hij noteert haar wonderlijk poëtische
uitspraken, staat verbaasd over haar voorspellende gaven en haar intuïtieve inzicht
in de gedichten en schilderijen van zijn vrienden, bekijkt geboeid haar raadselachtige
tekeningen. Ze is een surrealistisch natuurtalent.
Maar de betovering duurt kort. Nadja houdt zich niet aan afspraken, en ze kan het
ook niet laten de heetgebakerde dichter lastig te vallen met wat hij ziet als de hinderlijk
banale kanten van haar bestaan. Hij maakt er ruzie over. De verstandhouding is al
niet goed meer als we, na een paar regels wit, toekomen aan het zinnetje dat werkt
als een slagboom: ‘Een paar maanden geleden is men mij komen meedelen dat Nadja
krankzinnig was.’ Ze is opgesloten in een gesticht. Breton gaat dan uitvoerig in op
zijn bezwaren tegen zulke instellingen en zijn minachting voor de psychiatrie en haar
gewichtigdoenerij, maar die minachting is ‘zo hevig, dat ik nog niet heb durven
informeren wat er van Nadja was geworden’. Ook in latere edities horen we niet over
haar verdere lot - en andere vrienden had zij niet.
Was Breton werkelijk zo naïef dat hij niet zag wat er met Nadja aan de hand was?
Hij was toch medicus, en vertrouwd met het werk van Freud? Ja, maar hij was
blijkbaar zo gefascineerd door het feit dat zij in veel opzichten de belichaming was
van zijn artistieke theorieën dat hij verblind raakte voor aspecten van haar bestaan
die daar niet in pasten, al lagen ze nog zo voor de hand. Zo kon hij blijkbaar het
kleine, fatale verschil over het hoofd zien tussen haar en hem zelf en zijn bentgenoten:
zij hadden bij hun ontdekkingsreizen een retourbiljet op zak. Nadja niet.
Het abrupte afbreken van het contact en de reden die Breton daarvoor opgeeft
toont onmiskenbaar vluchtgedrag, maar al met al geloof ik niet dat hem de verwijten
zijn te maken waartegen hij zich in zijn boek bij voorbaat verdedigt. Zijn plotselinge
opduiken in Nadja's trieste leven zal voor haar eerder een zegen zijn geweest dan
een vloek, en hij heeft met zijn boek een blijvend monumentje voor haar opgericht.
Dat neemt niet weg dat de zaken oneerlijk verdeeld waren: hij kon hun
gemeenschappelijke ervaring verwerken in een lang en vruchtbaar kunstenaarsleven,
terwijl zij in weerwil van die ervaring spoorloos en reddeloos verdween achter de
muur van het gesticht. De geschiedenis van Leonora Carrington is in veel opzichten
een reprise van die van Nadja, maar er was een belangrijk verschil. Leonora had
voordelen die Nadja miste: een puissant rijke vader, een erkend talent, een grote
kring van vrienden en relaties en mede dank zij dat alles een innerlijke weerbaarheid
die haar in staat stelde, zij het met heel veel moeite, achter die muur vandaan te
komen.

Vreemde jongedame
Leonora had een merkwaardige jeugd. Haar vader was een van die industriëlen die
met hun nieuwverworven rijkdom bij het scheiden van de markt nog de oude luister
van de Engelse aristocratie wilden evenaren; bovendien was hij streng katholiek, en
nogal eigenaardig. In 1920 - Leonora was toen drie - betrok hij een kasteel, waar zijn
zoons en zijn dochtertje werden opgevoed door een Franse gouvernante en een Ierse
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pater. Op haar negende begon ze aan een zwerftocht langs verschillende dure
privéscholen in binnen- en buitenland, veelal ook weer gevestigd in kastelen en
kloosters. Nergens hield men het lang met haar uit, ze wilde absoluut niet leren,
alleen tekenen. Er was dus toen al iets met haar aan de hand, maar dat was geen
belemmering om haar op haar zeventiende volgens de regels van de kunst als
debutante te presenteren aan het hof, compleet met eigen bal in het Ritz Hotel. Drie
jaar later onmoette het kleine meisje dat geen karmelietes maar tekenares wou worden
op een Londense tentoonstelling Max Ernst. Ze werd verliefd en volgde hem en haar
eigenzinnige aard naar Parijs.
Ze moet een vreemde jongedame geweest zijn. Lezen en schrijven kon ze
nauwelijks, maar in haar tekeningen, haar schilderijen en haar verhalen vol spelfouten
bloeide een bizarre fantasie. Bij de surrealisten voelde ze zich thuis; ze deed gretig
mee aan hun artistieke gezelschapsspelen en werd met enthousiasme opgenomen in
de inmiddels een jaartje ouder geworden kring. Weer lijken de bentgenoten echter
niet door te hebben gehad dat hier iemand was met een enkele reis naar de verwarring
van de geest. Ze ging met Max Ernst op het land wonen, maar bij de Duitse inval in
1940 werd hij geïnterneerd. Even abrupt als definitief verdween hij daarmee uit haar
leven. Na hun huis te hebben weggegeven, vertrok ze met een paar vrienden naar
Spanje. Hoe het met haar gesteld was door de schok van de arrestatie van Ernst is
moeilijk te bepalen, maar erna raakte ze in elk geval steeds dieper in haar wanen
verstrikt. In Madrid ging het mis. Ze werd naar een particuliere inrichting in Santander
gebracht - dank zij het geld en de invloed van haar vader, zonder die zou ze in de
chaotische begintijd van de oorlog in haar toestand reddeloos zijn geweest - en
ongeneeslijk krankzinnig verklaard.
Maar ze vocht terug. Ze ontsnapte niet alleen aan de waan, maar ook aan haar
bewaakster en daarmee aan haar familie. Ze stelde zich onder de hoede van een
vriend die Mexicaans diplomaat was. Hij nam haar mee naar New York en later naar
Mexico. Daar woont ze nog steeds, en kan er terugzien op een lang, vruchtbaar,
excentriek en wie weet gelukkig kunstenaarsleven, waarin ze zowel bekende zonen
als boeken en schilderijen voortbracht. Ook heeft ze, lees ik, grote verdiensten gehad
voor het Mexicaanse feminisme.
Toen ze de teksten van De ovale dame schreef, was ze echter nog het vreemde
meisje dat ongemerkt steeds dieper leek te verdwijnen in de slagschaduwen van de
oorlog en de waanzin. De tweede helft van het boek is het verslag van de
gebeurtenissen vanaf de arrestatie van Ernst tot en met de episode in Santander, drie
jaar later geschreven. Het eindigt bij het eerste begin van de terugkeer naar de
werkelijkheid: het verhaal van de ontsnapping komt er niet in voor. Het is een zeer
directe en beklemmende beschrijving van de waanzin van binnenuit, ook al omdat
de vertelster, als goed surrealiste, nog steeds overtuigd lijkt van de hoge waarde van
haar ervaring. Aan het begin van het verslag omschrijft ze die als het overschrijden
van de grens van de kennis; het liefst zou ze die grens opnieuw overschrijden als ze
tegelijkertijd ‘helder’ kon blijven. Het ‘masker dat mij tegen het vijandig conformisme
beschermt’ zou ze graag naar believen op- en afzetten: een voormalig bewoonster
die terug wil als toeriste.

Hobbelpaard
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Hoe dit verslag ook is, boeiender vind ik enkele verhalen die Leonora Carrington
schreef in de tijd dat ze met Max Ernst samenwoonde. Over een debutante die niet
naar haar eigen bal wil en haar vriendin de mensenverslindende hyena stuurt, over
een wilde jacht van paarden naar het kasteel van hun beschermvrouwe Angst, over
de liefde van een meisje voor een hobbelpaard dat voor straf levend wordt verbrand,
over nog meer van zulke even mooie als boze dromen. Het is niet moeilijk het element
van verzet tegen haar zonderlinge jeugd in die verhalen te herkennen; ook de invloed
van Ernst en de andere surrealisten op de vorm ervan is onmiskenbaar. Maar
nadrukkelijk is dat verzet en die invloed niet - het is de vraag of de jonge schrijfster
zich ervan bewust was. Enkele verhalen die na de crisis van 1940 zijn geschreven,
zoals dat over het Smakelijke Lijk of De onopvallende man, vertonen die
nadrukkelijkheid wel enigszins. In de vroegste verhalen is de spanning nog onopgelost.
Misschien lijken ze daardoor zo spontaan en feilloos van verbeelding, alsof ze al
slaapwandelend zijn geschreven. Dat de vertaling van Nelleke van Maaren de lezer
niet voortijdig doet wakker schrikken uit de magische bekoring ervan, is een
onopvallende, maar grote verdienste.
■
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Een zwarte komedie
De buitengewone kracht van Alice Walker
The Color Purple door Alice Walker Uitgever: The Women's Press 245
p., f20,15
Nienke Begemann
The Color Purple is een buitengewoon boek, een sprookje en een fabel, dat ver boven
de kwalificatie ‘black feminist writing’ uitgaat. Het is de derde roman van Alice
Walker, die geboren werd in Georgia en nu in San Francisco woont en werkt. Ze
heeft ook drie bundels poëzie geschreven en twee bundels korte verhalen.
The Color Purple bestaat uit brieven van twee zusters, die maar zijdelings aan elkaar
zíjn gericht, en speelt hoofdzakelijk in de periode tussen de twee wereldoorlogen, in
het Zuiden van de Verenigde Staten, en in Afrika. De hoofdfiguur is de oudere zuster
Celie. Zij begint haar eerste brieven aan God te schrijven op haar veertiende jaar,
nadat ze door haar vader is verkracht. Ze krijgt twee babies van haar vader, die hij
snel laat verdwijnen - Celie denkt dat hij in ieder geval de eerste baby vermoordt.
Haar zieke moeder sterft, en ze wordt uigehuwelijkt aan een weduwnaar met drie
kinderen, die haar even slecht en bruut behandelt als haar vader.
De tweede zuster, Nettie, wordt door Celie zo lang mogelijk beschermd tegen de
seksuele agressie van hun vader, en daarna tegen de avances van Celie's weduwenaar,
maar loopt op een goed moment weg en wordt kindermeisje in het gezin van een
‘sanctified religious’ neger-missionaris die zijn familie meeneemt naar Liberia. De
kinderen van de dominee zijn geadopteerd en blijken Celie's verdwenen babies te
zijn. Nettie leeft meer dan vijfentwintig jaar in Afrika, maar de brieven die ze aan
haar zusje schrijft worden door Celie's echtgenoot onderschept en verstopt - pas na
jaren komt Celie erachter dat haar zusje nog leeft en voor haar doodgewaande kinderen
zorgt.
Het bange vogeltje Celie, de plichtsgetrouwe dochter, blijft lang bij haar man en
haar stiefkinderen. Ze overleeft de terreur van haar man door de figuur van Shug
Avery, een blues zangeres, die bij hen in huis komt wonen. Shug Avery is ‘de eerste
persoon’ die Celie ooit heeft ontmoet - flamboyant, vrijgevochten, warm en
onafhankelijk. Het blijkt dat Celie's man altijd met Shug heeft willen trouwen, en zij
met hem, maar dat het niet mocht van zijn familie. Als Shug ziek is, en bij Celie en
haar man wordt opgenomen, wordt ze de minnares van beide, en vooral fel
verdedigster van Celie. Langzaam maar zeker voltrekt zich een proces waarbij alle
drie zelfstandige en liefdevolle mensen worden - verzoening is het grote thema van
het boek.

Feminisme
Nettie, die terecht komt in Liberia, de staat die is gesticht door Amerikaanse ex-slaven,
maakt een heel andere ontwikkeling door. Ze krijgt een betere scholing, en betere
mogelijkheden om politieke ervaring op te doen. Maar uiteindelijk is ook dat politieke
persoonlijk - de veranderingen die zich in Nettie voltrekken door het leven in die
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zich zelf corrumperende staat en door het dagelijks contact met autochtone stammen,
zijn evenzeer tekenen van eigen groei als Celie's overwinningen op haar omgeving.
Als oudere vrouwen zien de twee zusters, met hun gezamenlijke kinderen, hun
mannen en hun geliefden, elkaar terug in hun geboortehuis - een thuiskomst die het
meest doet denken aan de magische, zonovergoten slotscènes in sommige komedies
van Shakespeare.
Deze simplistische en schematische samenvatting van het verhaal doet het boek
geen recht. De wereld van The Color Purple is oneindig rijker - naast Celie, Shug
Avery en Nettie komen er veel meer levensechte, complexe persoonlijkheden in voor
- vrouwen en mannen - en veel traditionele zwart-zuidelijke thema's worden er op
een verrassend nieuwe manier in behandeld. En wat de feministische kant van het
boek betreft, ook in dit opzicht wijkt het van inmiddels tot gemeenplaatsen geworden
ideeën af. Zo wordt de onderdrukking van de vrouw hier niet gepresenteerd als een
parallel van de onderdrukking van negers door blanken.
In al zijn complexiteit wordt het boek gedragen door Celie's ongeschoolde,
gebroken taal - een proza als poëzie, met een heel subtiele werking. Ondanks alle
zwarte ellende die er in voorkomt is The Color Purple een komedie, en de stem van
Celie is daarbij een van de belangrijkste ingrediënten. Het is een stem die je van het
wanhopig staccato van haar eerste korte briefjes aan God hoort veranderen in een
rijk, humoristisch, hard-boiled, maar zeer ontspannen geluid van een oudere vrouw.
Die stem lijkt op Shug Avery's ogen:
‘What I love best bout Shug is what she been through, I say. When you look in
Shug's eyes you know she been where she been, seen what she seen, did what she
did. And now she know.’ Dat het boek goed en gelukkig eindigt is een aangename
verrassing, en een van de redenen waarom het op een sprookje lijkt, maar heeft ook
andere implicaties. Christopher Fry heeft eens geschreven: ‘Comedy is an escape,
not from truth but from despair: a narrow escape into faith.’
Behalve een indrukwekkend literair meesterwerk is The Color Purple inderdaad
ook een exploratie van religieus gevoel, en niet alleen omdat Celie haar brieven aan
God richt als er niemand anders is tegen wie ze kan praten. Het boek is opgedragen
To the Spirit: Without whose assistance / Neither this book / Nor I / Would have been
/ Written. De beweging van het plot is die van heling en verzoening, en de les die
Celie leert is niet alleen die van solidariteit, ‘sisterhood’, waarbij de sterkere vrouwen
de zwakkeren voorgaan en beschermen, en hen leren te leven en te beminnen.
De paarse kleur van de titel komt terug op bladzijde 167, waar Shug Avery aan
Celie vertelt hoe zij God ziet - niet als een oude blanke man, of een vrouw, maar als
een onzijdig iets, ‘It’.
‘But what do it look like? I ast.
Don't look like nothing, she say. It ain't a picture show. It ain't something you can
look at apart from anything else, including yourself. I believe God is everything say
Shug. Everything that is or ever was or ever will be. And when you can feel that, and
be happy to feel that, you've found It...
Listen, God love everything you love - and a mess of stuff you don't. But more than
anything else, God love admiration.
You saying God vain? I ast.
Naw, she say. Not vain, just wanting to share a good thing. I think it pisses God
off if you walk by the color purple in a field somewhere and don't notice it.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

What it do when it pissed off? I ast. Oh, it make something else. People-think
pleasing God is all God care about. But any fool living in the world can see it always
trying to please us back.
Het is verbazingwekkend hoe schijnbaar moeiteloos, en zonder sentimentaliteit,
zonder suikergoed, maar juist door de bitterheden in de levens van haar hoofdfiguren
heen, Alice Walker een mildheid doet ontstaan, een verzoening die inderdaad niet
beter kan worden beschreven dan als een ‘escape into faith’. Als dat, op zo'n hoog
literair niveau mogelijk is, zijn we niet ver meer van de toppen van een feministische
kunst - die dan vast niet meer zo zal heten.
■
De Nederlandse vertaling van Alice Walker ‘The Color Purple’, verschijnt binnenkort
bij Uitgeverij In de Knipscheer.
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De zelfverzekerdheid van Mary Berenson
Een zelfportret in brieven en dagboeken
Mary Berenson A Self-Portrait from her Letters & Diaries Samenstelling
Barbara Strachey en Jayne Samuels Uitgever: Victor Gollancz, 319 p.,
f64,75
Diny Schouten
In 1891, toen ze zevenentwintig was, verliet Mary Costelloe - geboren als Mary
Whitall Smith in Philadelphia en getrouwd met de Londense advocaat Frank Costelloe
- haar echtgenoot en twee dochtertjes om zich in Florence te voegen bij haar minnaar
Bernard Berenson, om net als hij haar leven te gaan wijden aan de Italiaanse
Renaissance-schilderkunst, waarvan hij de hartstochtelijke apostel was. Haar moeder,
een opmerkelijke evangeliste uit Quakerkringen, nam de zorg voor Ray (2½) en
Karin (1½) over. Vanuit Italië, waar ze bleef wonen tot haar dood in 1945, schreef
Mary vrijwel dagelijks naar haar familie in Engeland. De zomers bracht ze door bij
haar kinderen in Londen, maar dan schreef ze Berenson, met wie ze na de dood van
Costelloe in 1900 trouwde, met dezelfde ijzeren regelmaat. Er zijn natuurlijk brieven
zoekgeraakt, maar bij elkaar beslaat het materiaal een onvoorstelbare hoeveel
bladzijden: vijf miljoen woorden. Mary's kleindochter Barbara Strachey selecteerde
samen met Jayne Samuels, vrouw van een van Berensons biografen, de brieven en
dagboeken tot een intiem zelfportret, dat zo'n driehonderd bladzijden vult.
Meer nog dan een zelfportret is het boek het ‘portret van een huwelijk’. Mary deelde
meer dan vijftig jaar haar leven met ‘BB’, beroemd kunsthistoricus en collectioneur
- zo beroemd, dat hij net als Shaw slechts met zijn initialen werd aangeduid. De twee
maakten elkaar ongelukkig met een serie hartstochtelijke verhoudingen, Mary veelal
met Berensons pupillen, Bernard, een volmaakte gentleman en een briljant causeur,
meest met hersenloze dames uit de hogere kringen. Dat het begrip van zulke dames
meestal niet zo erg ver reikte, deed er niet zoveel toe, schreef Berenson in zijn Schets
voor een zelfportret (1949), zolang ze maar genoeg hersens bezaten ‘to feel
fascinated’.

Mary Berenson

Mary en Bernard waren desondanks verslaafd aan elkaar, en aan het ‘conosching’
van oude meesters, hun term voor het toeschrijven van schilderijen. Ook Mary bezat
daar een opmerkelijk talent voor, een talent dat Berenson bij haar tot ontwikkeling
bracht door haar uren achtereen bovenop een ladder in het Uffizi te laten zitten, met
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de opdracht goed naar één schilderij te kijken. Berenson zelf maakte er zijn fortuin
mee. Zijn getuigenis dat een schilderij een Titiaan was, ‘was evenveel waard als een
handtekening, meer nog, want een handtekening kon vals zijn, terwijl BB's oog (zei
men) onfeilbaar was,’ schrijft Meryl Secrest, auteur van de meest recente
Berenson-biografie (Holt, Rinehart and Winston, 1979). Secrest merkt ook op dat er
3300 brieven van Berenson aan Mary bekend zijn. Om redenen van copy-right hebben
de samenstellers daaruit niet kunnen putten. Gelukkig voor hen misschien wel, want
alleen al het ordenen van Mary's uitgebreide correspondenties moet een gigantisch
karwei geweest zijn.
Wat dreef hen ertoe? Het boek lijkt ingegeven door de wens van een trotse
kleindochter om te laten zien wat een bijzondere grootmoeder ze had, één van die
vele bijzondere vrouwen die onzichtbaar bleven in de geschiedenis omdat ze slechts
de vrouw waren van die-en-die. Mary Berenson zou kunnen dienen als illuster
voorbeeld hoe een vrouw de code van haar Puriteinse milieu en dat van haar sekse
- een vrouwelijke Casanova! - durfde te doorbreken. Een soort feministische heldin
dus, maar de neerslachtige toon van haar brieven na haar vijftigste (‘I'm well over
50 and I don't know yet how to live’) doen je dat aspect vergeten. Het ‘zelfportret’
onthult een slechtgehumeurd, kritisch, dik en ontevreden iemand, gedesillusioneerd
in de glanzende perspectieven van haar keuze voor het leven met Bernard.
Aan haar moeder Hannah Whitall Smith, had ze een soort apologie geschreven
voor haar schandaleuze besluit, echtgenoot en kinderen te verlaten: ‘Ik kan één van
de meest belangrijke mensen in mijn beroep (kunstexpert, bedoelde ze) worden.’
Ook tegenover haar dochter Ray, dan 5½ verontschuldigt ze zich: ‘Ik weet heel goed
dat de mensen je zullen zeggen dat ik geen liefdevolle moeder was. Zij kunnen niet
in mijn hart kijken, anders zouden ze dat niet zeggen (...). Ik hou meer van je dan
van iemand anders, behalve me zelf. Grootmoeder zal verbaasd zijn dat ik dit zeg,
want mensen zeggen meestal de waarheid niet, door te zeggen dat ze meer van zich
zelf houden dan van iemand anders. Het is gebruikelijk bij mensen te denken dat ze
meer van anderen houden dan van zich zelf. Soms doen ze dat ook wel, maar het
komt heel zelden voor. Mensen die zo jong zijn als ik doen dat bijna nooit. (...) Nu
ik gemerkt heb dat studeren is wat ik werkelijk heerlijk vind, wil ik dat niet opgeven
om altijd bij jou te kunnen blijven. Als je vader je altijd bij me liet zijn, zou ik volmaakt
gelukkig zijn.’
Het opmerkelijk zelfvertrouwen dat uit deze passages spreekt, had Mary, evenals
‘haar onverzettelijke kin’, meegekregen van haar moeder Hannah, die haar geleerd
had dat wat ze deed goed was, en dat ze recht had op wat ze wilde. Hannah was wel
geshockeerd door de uitkomst van die opvoeding, maar bereid haar favoriete dochter
veel te vergeven.
Toen ze jong was, moet haar brutale zelfverzekerdheid Mary een buitengewone
charme verleend hebben. Ze was lang niet zo mooi als haar zusje Alys (de latere,
zeer ongelukkige, eerste vrouw van Bertrand Russell), maar ze was intelligent, geestig
en energiek. Op haar twaalfde verontrustte ze haar familie door een overmatige
belangstelling voor jongemannen, ‘een Goethiaanse behoefte aan adoratie’, volgens
een vriendin. Ze kreeg de kans om te studeren, aan Smith College voor meisjes in
Northampton, Massachusetts, en samen met haar broer Logan Pearsall Smith aan
Harvard University, maar gooide die kans, tragiek van veel getalenteerde meisjes,
weg door tegen de zin van haar ouders op haar eenentwintigste te trouwen met de
stijve Ierse katholiek Costelloe, negen jaar ouder dan zij. Het leven met Costelloe,
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die ze bijstond in zijn politieke aspiraties, deprimeerde haar, na een aanvankelijk
groot enthousiasme en bewogenheid met de sociale kwestie. Dat ze hem na zes jaar
verliet, heeft feministische kanten. Uit een dagboek, niet lang voor ze Berenson
ontmoette: ‘Dat ik te jong trouwde met een man die te oud was om nog aan mijn
verlangens te kunnen voldoen, dat onze levensstijl was
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afgestemd op zijn leeftijd en opleiding (...), dat mijn bezigheden me geen kans geven
om de dingen te doen die ik zelf zou hebben gekozen, die constatering helpt niet veel.
Hier is het leven dat geleefd moet worden, en ik moet proberen het te leven. Daarom
vrouw, doe afstand van je zelf en je behoeften en je onvervulde verwachtingen. Ze
kunnen niet vervuld worden. Sluit je aan bij het leger van hen die bestaan om de lege
plekken op te vullen in het boeiende leven van anderen, en leer, zoals de meeste
vrouwen leren, het van voldoende belang voor je zelf te vinden,’
Bernard Berenson was voor Mary de verpersoonlijking van haar dromen over
intellectuele ambities, en reden om zich, met koffer, te vervoegen aan zijn pension.
Hij zond haar weg, maar Mary, niet gewoon om zich te laten wegsturen, hield vol.
Toch moet de keuze tussen Bernard en haar kinderen haar verscheurd hebben.
Fragment uit een dagboek, een jaar later: ‘Het geeft me een merkwaardig soort
wanhoop wat betreft de verbetering van het lot van vrouwen, dat ik, die zich
(kennelijk) in de frontlinie bevindt, zo worstel om definitief te kiezen tussen een
persoon te zijn of een moeder te zijn. Ik weet dat alles dat persoonlijk is in mij, alles
dat zelfontplooiing, ontwikkeling, kennis, plezier betekent, met Bernard is. Met Ray
kan ik niet anders dan vervallen in een instinctief moederschap, dat wil zeggen met
Ray en zonder Bernard. Ik ben me hiervan volledig bewust, en toch is de strijd tegen
de ketenen van het moederschap - de innerlijke ketens -verschrikkelijk. Maar als de
wet rechtvaardig was tegenover vrouwen, zou er geen kwart van deze strijd bestaan.’

Lege plek
Ze bleef de rest van haar leven lijden onder haar keuze. Bernard vond de kinderen
en later de kleinkinderen onverdraaglijk, en stond haar niet toe ze bij zich te hebben.
Met de jaren werd hij tirannieker, zij obstinater. Onder het kopje ‘Quarrels with BB’
worden in het register bladzijden en bladzijden opgesomd. Ze ruzieden over geld,
waarmee zij haar dochters overstroomde (‘often to their own embarrassment’, schrijft
Barbara), gedreven door het idee dat je alleen kunt leven zoals je zelf wilt als je
financieel onafhankelijk bent. Hij vond dat zij hem ruïneerde, van zijn huis een
zwijnestal maakte en hem in een richting had geduwd die hij voor zich zelf niet had
gewenst: hij had schrijver willen worden, een
Vervolg op pagina 24
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De legende van de linkeroever
Koomens handleiding voor het literaire Parijs
De literaten van de linkeroever door Martin Koomen Uitgever: Tabula,
200 p., f34,50
Ed Schilders
In de Prelude tot zijn boek over ‘Engelstalige schrijvers in Parijs, 1900-1944’, De
literaten van de linkeroever, wandelt Martin Koomen door een stukje Parijs dat
linker- noch rechteroever is, het Ile St. Louis. Zoals hij zelf schrijft: ‘Hij zocht
bewijzen voor de waarheid van een verhaal waarop hij was gestuit: het verhaal van
Parijs als hoofdstad van de Engelstalige literatuur gedurende zowat de eerste helft
van de twintigste eeuw.’
Een aantal van die bewijzen vindt Koomen in het eerste hoofdstuk aan de hand van
een viertal belangrijke titels die in de jaren twintig en dertig in Parijs verschenen zijn
omdat Londen en New York niet opgewassen waren tegen het vermeende obscene
karakter van de werken: Ulysses, Lady Chatterley's Lover, Tropic of Cancer en Frank
Harris' autobiografie My Life and Loves. In de volgende hoofdstukken voegt Koomen
daaraan uiteraard nog behoorlijk wat proza en poëzie toe (Gertrude Stein, Djuna
Barnes) plus ook de vele kleine tijdschriften en uitgeverijen, maar of dit alles nu mag
optellen tot het predikaat ‘Hoofdstad van de Engelstalige literatuur’, dat lijkt me niet
zozeer overdreven als wel geromantiseerd. Zelfs de zeer clemente lezer zal moeten
vaststellen dat de hoeveelheid werkelijk belangrijke literatuur die vanuit het Parijs
entre-deux-guerres de wereld werd ingezonden uiterst gering is, zelfs als we Lawrence
en Harris meetellen hoewel ze, net als later Durrell en eerder Hart Crane, alleen maar
naar Parijs kwamen omdat daar toevallig iemand woonde die hun werk wilde uitgeven.
Hemingway, Dos Passos, e.e. cummings, Sherwood Anderson, F. Scott Fitzgerald,
Malcolm Cowley en Ford Madox Ford - allemaal in Koomens boek - plus James T.
Farrell, Nathanael West, Kay Boyle, Whit Burnett en William Carlos Williams (wel
in Parijs, niet in Koomen), al deze Engelstalige auteurs die iets met Parijs hadden,
zijn nooit van de Franse hoofdstad afhankelijk geweest voor hun literaire carrière.
Ik heb geprobeerd wat van hun persoonlijke motieven terug te vinden waarom ze
dan naar Parijs gekomen zijn, en zoals verwacht leverde dat aardige uitspraken op,
maar veel houvast voor de literatuurgeschiedenis zit er niet in. ‘There (in Parijs),’
schreef Anaïs Nin, ‘is love and desire in the air.’ James Thurber vond dat Parijs ‘a
lady of temperament and volatility’ was. Miller hield het korter: ‘Paris is a whore.’
Dat ziet er allemaal als een heel andere hoofdstad uit. Alleen Gertrude Stein - en van
die geloof ik het best - zei: ‘Ik woon in Parijs voor de rust en de vrede die zo
belangrijk voor mijn werk zijn.’ De meesten, mag de conclusie luiden, kwamen naar
Parijs omdat het eten er zo goed is en de wijn smakelijk, de vrouwen aardig en de
bevolking tolerant; omdat de cultuur van eeuwen er langs het trottoir groeit en het
de enige stad is met een rivier waarlangs boekenstallen bloeien. Peter Neagoe, de
redacteur van de bundel Americans Abroad (Den Haag, 1932) en de assistent van
Jolas bij het tijdschrift Transition, schreef al over zijn landgenoten in Parijs, ‘Welke
ideeën er ook in de lucht zaten, ze zouden hen ook thuis bereikt hebben.’
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Gertrudsteiniana

Dat alles zijn niet eens zozeer bedenkingen bij het lezen van het boek van Koomen
- die in een later hoofdstuk ‘hoofdstad’ vervangt door ‘centrum’ - als wel
overwegingen bij een buiten haar oevers getreden stroom van publikaties over dit
Parijs vanuit New York, een zondvloed die ik met stijgende verbazing als een
flipperkast zie optellen tot een mythe buiten iedere proportie. Vorige maand verscheen
het zoveelste boek over Sylvia Beach, haar boekhandel Shakespeare & Co. en haar
uitgave van Ulysses. Alsof haar eigen kleine boek uit 1959 niet altijd het mooiste zal
blijven. En de mythe blijft groeien, ook met behulp van Koomen. Tegengeluiden of
tenminste kritische geluiden zijn zeldzaam, maar dit is er een, Maurice Girodias in
The Frog Prince over de vele Parijs-Amerikaanse uitgeverijtjes als die van Harry en
Caresse Crosby, Edward Titus, en Nancy Cunard: ‘They all failed, flashes in the pan,
the whims of rich young people...’ Voor hen was Parijs belangrijk omdat alleen daar
uitgeven met de avant-gardestatus verbonden kon worden. En ook voor hen, de
schrijvers: Laurence Vail, Ernest Walsh, Alfred Satterthwaite, Lincoln Gillespie,
Joseph Schrank - de dichter van de regel ‘boomtza-boom boomtza-boom-boom’ Emanuel Carnevali (‘I detest literature and art in general’), en Else, Baronness von
Freytag-Loringhoven. Allemaal druk in de weer met experimenten in het voetspoor
van Joyce en Stein, allemaal wel eens gedrukt door de uitgevers van de avantgarde.

Toonaangevend
Voor hen was Parijs echt belangrijk, maar het zal nu niemand meer verwonderen dat
ik de afwezigheid van althans deze schrijvers in Koomens boek niet al te zeer betreur.
En wel om twee redenen: hun vooral anekdotische en decoratieve aandeel aan de
verloren generatie is reeds uitvoerig beschreven; hun boemtza-boem
boemtza-boem-boem-proza.
Wie en wat er overbleven vormen een beperkt maar toonaangevend korps van
schrijvers en geschriften. Iedere auteur die zich dan, net als Koomen, ten doel stelt
de tienduizenden pagina's die er al over Joyce, Stein, Hemingway, Miller, Beach en
Parijs geschreven zijn, terug te brengen tot tweehonderd pagina's, die stelt zich een
Herculiaans karwei dat alleen volledig kan slagen als die auteur een onmiskenbaar
persoonlijk stempel kan drukken op het materiaal dat onder zijn leeslamp doorgaat.
Koomen slaagt daarin maar ten dele, en wel als de verteller die de mythe samenvat
voor een breed lezerspubliek. De analyses van de belangrijkste werken worden niet
te ver doorgezet, de tientallen anekdotes en kroegverhalen spelen een prominente
rol, hoofdstukken worden zo spannend mogelijk afgerond, de stijl is die van de
legende. Zelda Fitzgerald was ‘een bedwelmend-vrouwelijk wezen’, Sherwood
Anderson ‘een joviale rondborstige man’, Sylvia Beach heet ‘een jonge en zeer
kordate domineesdochter’ geweest te zijn, en Hemingway een ‘beminnelijke reus’.
Wie hun Parijs niet kent, vindt in De literaten van de linkeroever een vlotte entree
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naar een veredelde wereld, en via de achterin opgenomen drie wandelingen door de
stad en met behulp van de literatuurlijst mogelijkheden om over te stappen. Wie al
een paar keer in dit Parijs geweest is, zal zich verwonderen over de selectie van het
materiaal. Waarom wordt Hemingways oorlogsverleden uitvoerig beschreven en dat
van cummings niet? Waarom krijgen The Enormous Room van de laatste en Dos
Passos' Three Soldiers slechts een korte vermelding? Waarom moet F. Scott F. - only
passing thru - toch weer opdraven? Koomen zal voor dit alles beslist zijn redenen
hebben, maar zijn boek blijft het antwoord op zulke vragen schuldig, en wel omdat
Koomen, in zijn enthousiasme en bewondering voor ‘de Parijse aanzuiging’ veel, en
vooral zich zelf uit het oog verloren heeft. Terwijl dit boek toch zijn uitstapje in het
verleden, zijn visie op de letteren van de linkeroever had moeten zijn. Liever vertelt
hij het verhaal aan de hand van hele en halve citaten uit die berg boekdruk uit New
York (waarbij het materiaal over Hemingway wel wat degelijker van aanhalingsteken
voorzien had mogen worden). De romantisering van het Parijse wereldje lijkt daarbij
de voornaamste factor en een onweerstaanbaar criterium geweest te zijn.
■
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De wereld als Tantaluskwelling
Hans Verhagens groei van aarzeling naar onwetendheid
Kouwe voeten door Hans Verhagen Uitgever: De Bezige Bij, f29,50
Rob Schouten
Een van de avonden tijdens het afgelopen Poetry International werd geopend met
een voordracht van de dichter Hans Verhagen. Zijn poëzie viel, behalve door
gedeeltelijke onverstaanbaarheid, vooral op door onbegrijpelijkheid: ik kon eerlijk
gezegd geen touw vastknopen aan de woorden die hij over ons leeg goot en die hij
afwisselde met geheimzinnige, wat mij betreft pijnlijke stiltes. Het geheel maakte
een weinig presente indruk. Maar ach, hij was misschien in gepeins, had zich geestelijk
afgezonderd of was op een onzichtbare reis. Misschien sliep hij wel een beetje en
durfde niemand hem wakker te maken. Er is nu eenmaal poëzie die bij publieke
voorlezing nergens op lijkt maar die bij lezing in stilte en concentratie soms heel
bevattelijk en schoon kan zijn.
De tekst bij Verhagens nieuwe bundel Kouwe voeten flapt in elk geval veel goeds.
Zo spreekt zij van ‘de hoge inzet van zijn dichterschap’ en dat ‘leven en werk bij
hem één en ondeelbaar zijn’; deze poëzie heet te zijn ‘de neerslag van de innerlijke
lotgevallen van de dichter’ in de afgelopen periode en dan volgt de weerlegging bij
voorbaat van een mij nogal vreemd voorkomende consecutie ‘al tilt zijn
verbeeldingskracht de stof ver uit boven het peil van de anekdotiek’, alsof innerlijke
lotgevallen gewoonlijk anekdotische gedichten opleveren - juist niet toch! Verder
gaat het over een diep-tragisch accent, thematische verdieping, lyrische bewogenheid,
hopeloze onvervuldheid, een rijpere, tevens grimmige toon, elegantie en brille; en
ten slotte heet de maker van dit alles ‘de lyrisch meest begaafde dichter van zijn
generatie’. Welke generatie moge dat dan wel wezen? De Zestigers vermoed ik, maar
daar werd alle lyriek nu juist ontmanteld. Ik lees dus maar: Verhagen is de meest
lyrische dichter van hen die eerst geen lyriek wilden schrijven.

Hans Verhagen

Enfin, het is niet echt belangrijk, tenzij als demonstratie van de schaamteloze
humbug waarmee flapteksten hun inhoud soms aanbevelen: het gaat tenslotte om de
gedichten zelf. Mijn eerste indruk was dat ik mij op Poetry International niet had
vergist, deze poëzie was in ieder geval niet om te begrijpen. Bij nadere lezing begreep
ik dat deze formulering niet toereikend was. Het moet zijn: Verhagens poëzie gaat
over dingen die zich niet eenduidig en ondubbelzinnig laten begrijpen.
Hij begint Kouwe voeten overigens begrijpelijk genoeg, met een ‘Lied van de
aarde’ dat aanvangt met de regel ‘Over de landen klonk een nieuw lied’ en eindigt
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met ‘over de aarde klinkt een oud lied’. Dat is met die dubbele paradox van verleden
tijd + nieuw lied versus tegenwoordige tijd + oud lied een niet onaardige verbeelding
van ‘het is altijd hetzelfde liedje’. Tussen die twee hoekregels wordt enige tijd naar
inzicht gestreefd, vervolgens ‘smul ik van het gras der ongelukkigen - ik lust het
niet’, en komt dan ten slotte de waarheid in het zicht dan is het toch die van de laatste
regel: ‘over de aarde klinkt een oud lied’.
Het gedicht kan gelezen worden als een zero-standpunt, alles komt altijd weer op
nul uit, een voor een oud-zeroïst als Verhagen geen onwaarschijnlijke strekking. Het
kan ook een beschrijving zijn van Verhagens eigen poëtische ontwikkeling: ondanks
schijnbare veranderingen is het nog steeds het oude liedje. En dat oude liedje van
Verhagen zou iets kunnen zijn in de trant van, hoe ik het ook opschrijf, ik weet het
ook niet allemaal precies, het is waar en tegelijk is het tegengestelde ook waar. (Dat
is dan een paradox die hij in zijn vroege werk omzeilde door het materiaal onbewerkt
en ongeïnterpreteerd aan te bieden.) Aldus kan de ‘lyrische ik’ in dit eerste gedicht
ergens tegelijk van smullen en het niet lusten en in een ander gedicht opschrijven
‘Hoe zieker we ons voelden / hoe mooier alles scheen.’

Kip
De interpretatie van de buiten- en binnenwereld is hier kortom een nogal mistige
aangelegenheid: ‘Weggedoken in mijn eigen rook / maar van vuur verstoken staarde
ik, / Van bronnen droog, naar / - onnoembaar.’ En even verder, als de ik zich,
kruipend voor een of andere overmacht, opeens op het grintpad aantreft, schrijft hij
‘ik wist niet meer wat ik deed / op het grintpad.’ Verhagen lijkt dus een poging te
doen om op te schrijven hoezeer hij zich zelf en de wereld niet begrijpt, niet begrijpt
hoe hij ergens komt, wat hij ziet, waarom hij zich hoe voelt et cetera. Een heel
kenmerkende passage, die precies uitdrukt hoe alle psychische geworstel om waarheid
en helderheid steeds weer op niets uitloopt is de volgende: ‘Ik hoop nog altijd dat ze
geloofde dat ik dacht dat / ze een ander was, die ik was vergeten, / maar ik wist van
meet af aan dat, / ondanks honderdduizend vlammen, dat -’ en dan is het weer enige
tijd stil want bij zoveel tuimelend onbegrip moet wel gezwegen worden: de gedachte
komt er niet uit, het resultaat is nul komma nu.
Ik sluit niet uit dat Verhagen heel diep over woorden als deze heeft nagedacht,
maar nu ze er eenmaal staan zijn ze toch nog in hoge mate onmachtig, spinsels onder
een per definitie troebele hersenpan. Tenslotte lijkt het toch te veel op het lang niet
altijd leuke gezever, waarmee Wim T. Schippers een paar jaar geleden de onderkant
van de VPRO-gids vulde.
Met die thematiek van de wereld als Tantaluskwelling en Sisyfusvat ineen, als
verzameling dingen die (niet zich) oplossen als je net even niet kijkt heb je overigens
het belangwekkendste van Kouwe voeten wel gehad. In de meeste gedichten lijkt de
dichter zich sufgeprakkizeerd en oververmoeid bij het duistere geprevel van zijn
innerlijke stem neer te leggen en het allemaal zonder weerstand op te schrijven.
Symptomatisch voor zijn georakel lijkt mij de cyclus ‘Lager’, met een stoet nogal
duistere beelden. Het begint met de volgende vier regels:
Een ooievaar aarzelde aan het raam.
Van m'n hoofd vloog een ei op,
van m'n wangen een schouder of voet,
er lag een hand op straat.
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Misschien verbeelden ze de onzekerheid omtrent het fabeltje van de ooievaar: waar
komt alles vandaan? Het gevolg is in elk geval omgekeerd, in plaats van een verklaring
brengt deze ooievaar ontbinding, de ik valt uit elkaar. Een paar regels verder neigt,
god mag weten hoe, ‘landinwaarts de schim van een kip’. De enige verklaring is dat
het, als een soort Athene door Jupiter verwekte ei uit de tweede regel, onderweg is
uitgebroed maar intussen is het ook al weer dood, een schim. Tegen het einde van
de cyclus duikt de vage kip weer op, nu in de gedaante van een windhaan, die behalve
uit een windei gekropen ook wel een echte windhaan zal zijn, dat wil zeggen met
alle winden meewaait en alles ‘tergend registreert’, tergend omdat hij wel kan
registreren maar niet interpreteren. Intussen ‘ligt daar // het geraamte van een
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ooievaar.’ Wat deze ornithologische gang in het gedicht vermoedelijk moet illustreren
is een ontwikkeling van aarzeling naar onwetendheid, elke verklaring is een windei
en de sprookjes gaan dood.

Verwijzingen
Ik heb met deze exegese mijn uiterste best gedaan op wat mij in feite een pure
idiosyncrasie lijkt. Verhagen geeft zijn vogels namelijk geen enkele kans op
objectiviteit, hij stipt ze slechts aan en laat het verder aan de lezer over om er wegwijs
uit te worden. Alsof wij vogelwichelaars zijn.
Uiteraard hangt het hermetische karakter van deze poëzie sterk samen met haar
thematiek van onzegbaarheid en paradoxaliteit, maar er speelt ook een veel
oppervlakkiger element mee: dat van de ‘parodistische sous-en-tendus’, zoals de
flaptekst het noemt. Tussen zijn zichtbare woorden fluistert Verhagen ons kennelijk
nog heel andere dingen toe. Waaruit bestaan die verwijzingen? Moeten we bij een
regel als ‘In een wereld zo vol gootstenen’ dan heus denken aan Van Alphens ‘In
een boom zo volgehangen’ of bij ‘hem verlossend van de wonden’ aan ‘en verlos ons
van de zonden’, zoals het hele gedicht met deze regel wel aan het Onze Vader doet
denken? Ongetwijfeld spelen bijbelse toespelingen een grote rol in Kouwe voeten,
met de ‘grazige weiden’ in het ene en de ‘diepe duisternis’ in het andere gedicht
zelfs evident, maar heb je ze eenmaal ontmaskerd dan ben je nog geen stap verder.
Het blijven verwijzingen, geen verwerkingen. Ook de woordgrapjes werken niet echt.
De regel: ‘En opent zich een sleuf, / een gloed doemt op’ wordt vijf regels later
gevolgd door een rijmwoord op sleufgloed: gleufhoed; het woord onvermogen in
‘G’ drie regels later door ‘overmorgen’. Zuivere klankspelletjes, die juist door de
opzichtige vertoning een teleurstellende voorstelling opleveren.
Met dat al gaat Verhagens poëzie steeds opnieuw over dat wat ons tussen de vingers
doorglipt en verdwijnt, en daarmee ook over de dood. Drie cycli zijn opgedragen
aan de nagedachtenis van overledenen, de hele bundel aan de memorie van deze drie,
met een asterisk aangemerkte personages. Dat doet vermoeden dat er een persoonlijke
aanleiding tot deze poëzie bestaat, en dát kan men dan als de ontwikkeling in het
oeuvre van Verhagen opmerken. Van de puur objectieve anti-lyriek in de bundels
Rozen & Motoren en Sterren cirkels bellen evolueerde hij (ja, zo heet dat nu eenmaal)
naar persoonlijker en melancholischer gedichten in Duizend zonsondergangen, een
bundel die men onder de hoed ‘neo-romantiek’ pleegt te vangen. En in zijn vierde
bundel is Verhagen dan uitgekomen op een ingewikkeld soort lyriek, waarin hij voor
een deel onbegrijpelijk zingt en voor een ander deel verschillende omschrijvingen
zoekt voor het waarom van deze kennelijk noodzakelijke duisternis. Het is maar de
vraag of de goochelaar Verhagen en de gevoelsmens van diezelfde naam wel een
verstandig huwelijk hebben gesloten. Oppervlakkig gezien bevat een heel gedicht
van Verhagen vaak elementen die onverbiddelijk aan candlelight-poëzie doen denken,
zoals bij voorbeeld het openingsgedicht van de afdeling ‘De eerste man op de zon’:
Ik herken haar,
met een mondvol witte
chocolade staat ze
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op de straathoek;
in haar krulletjes ritselt,
als een strijkage die ons
nog even verbindt,?
nog altijd dat briesje
van haar.
Woensdagnamiddag - terwijl
ik nog ruik hoe ze geurde
bespeur ik tersluiks
m'n bevende hand,
waarmee ik ten lange leste ‘teerbeminde’
leerde schrijven.
Ik sta gebogen maar zij gaat gekromd.
Ah, de afstand! Die wind!
De tijd en de ruimte en
dat vlammetje van
dat eeuwige kind.
(Haar water.)

Het broeit in deze poëzie weliswaar van verstoken toespelingen en verwijzingen naar
oerbeelden, maar een bevredigende uitleg van die tweede laag wordt door het nogal
willekeurige ratjetoe-karakter van de beelden vrijwel onmogelijk gemaakt. Je wordt
gedwongen om ook de aan de pythische spleet ontfutselde diepere strekking ‘lyrisch’,
dat wil zeggen affectief, tenondergaan, een soort windhaan te zijn. ‘Over ontwikkeling
gesproken: sinds 1964 zet Hans Verhagen geen dubbele punten meer voor aan een
versregel,’ schreef Jacques Kruithof in Literair Lustrum II over Verhagens werk.
Wat dat betreft zijn we in Kouwe voeten ook weer terug bij nul want daar zet hij me
verdorie toch weer vier keer dubbele punten en komma's aan het begin van een regel.
De verrassing van dit typografische grapje is, als zoveel in deze bundel, nul.
■
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Mary Berenson
Vervolg van pagina 17
nieuwe Goethe op z'n minst, en vergalde inplaats daarvan zijn leven met pedante
naam-geverij. Mary stuurt haar moeder beschrijvingen van zijn woede-aanvallen:
schreeuwend, zijn hoofd beukend tegen de muur, huilend over de grond rollend,
gezichten trekkend tegen Mary, haar verwijtend dat zij zijn leven had verknoeid.
Wat hij bedoeld kan hebben (maar Mary maakt een te naieve indruk dan dat zij aan
zijn omkoopbaarheid geloofd kan hebben), is dat hij zijn ongelooflijke eruditie en
vakkennis had verkocht aan een New Yorkse kunsthandelaar, Sir Joseph Duveen.
Berenson verkocht zijn ziel aan de duivel, een moderne Faust, zegt Meryl Secrest,
die in haar Berenson-biografie onthutsende lijsten produceert van verkopen via
Duveem Brothers, waarbij Berenson zijn toeschrijvingen uit eerdere publicaties in
optimistische zin gewijzigd had: ‘Atelier van Bellini’ was ‘Bellini’ geworden,
bijvoorbeeld Lucratief voor handelaar én expert, want Berenson toucheerde
vijfentwintig procent van de netto-winst. Hij poseerde echter als onafhankelijk
kunsthistoricus. De transacties met Duveen verliepen in het diepste geheim, via
agenten en onder een code-naam: ‘Doris’. De Berensons verzamelden een gigantisch
fortuin (jaarlijks inkomen geschat op honderdduizend dollar per jaar na 1914), dat
besteed werd aan een leven van verfijnde luxe op hun schitterende villa ‘i Tatti’ in
Settignano bij Florence (40 kamers), aan de verfraaiingen van het huis (oorspronkelijk
een vrij eenvoudig landhuis), smaakvolle tuinen, schilderijen, en aan non-stop
entertaining voor tientallen illustere Europese en Amerikaanse gasten tegelijk.
Berenson bouwde een bibliotheek op van 55.000 titels, die hij na zijn dood samen
met de villa naliet aan Harvard University.
Maar Mary verveelde zich. Ze vond hun soort leven verschrikkelijk, zoals ze het
leven met Frank Costelloe verschikkelijk had gevonden, niét het soort leven ‘zoals
ze zelf gekozen zou hebben’. Instructies geven aan het keukenpersoneel was wel het
ergste dat ze zich kon voorstellen, ze was nimmer bereid de namen van gerechten of
van keukengerei te leren. Ze ergerde zich aan Berensons gewoonte, tientallen boeken
uit catalogi te bestellen die hij zelf niet las, maar die van hypothetisch nut zouden
kunnen zijn voor toekomstige studenten aan het ‘Instituut voor Humane Studies’
zoals hij dat droomde aan Harvard te kunnen nalaten. Zijn verliefdheden kwetsten
haar. Haar laatste affaire, met Geoffrey Scott, Berensons secretaris, eindigde voor
haar pijnlijk door diens huwelijk met de mooie maar domme Lady Sybil Cutting. Ze
voelt zich dik, belachelijk, onbemind: ‘de literatuur heeft niets dan minachting voor
een oude vrouw die dol is op jongemannen’. Ze trekt zich meer en meer terug op
haar kamer, met haar brieven aan haar familie, van wie ze, pijnlijk duidelijk behalve
voor haar zelf, vervreemd is. De innemende, vrolijke, optimistische Mary is dan
bedolven onder een grillige en verwende half-invalide, gepreoccupeerd met kuren
en kwakzalvers. Pas na jaren van verwijdering, na een ernstige emotionele crisis,
blijkt de band met Bernard toch niet verbroken te zijn en weet ze hem tedere brieven
te schrijven in een oprecht nederige toon, aangrijpend in het contrast met de
overmoedige en levenslustige uit het begin van hun verhouding. Ze had zich
aangesloten bij het leger van hen, die de lege plekken opvullen in de boeiende levens
van anderen, en ze had zich erbij neergelegd. Het is niet echt een geringe verdienste.
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Bouwstenen voor een labyrinth
De uitwaaierende verbeelding van Hella S. Haasse
De wegen der verbeelding door Hella S. Haasse Uitgever: Querido 142 p.
f27,50
Peter de Boer
Het zal velen verbazen dat de nieuwe roman van Hella Haasse, De wegen der
verbeelding, geen vervolg is op haar beide laatste boeken, waarin zij de lotgevallen
beschreef van de achttiende eeuwse Charlotte Sophie Bentinck. De slotzin van de
tweede Bentinckroman luidt immers: ‘Zij had - maar dat kon zij niet weten - nog
veertig jaar te leven’, hetgeen vrijwel alle critici destijds opgevat hebben als een
verwijzing naar een toekomstig derde deel. Dit derde deel is er echter (nog?) niet
gekomen. Haasse's nieuwe boek heeft niets met zijn twee voorgangers gemeen; het
is een eigentijdse roman waarvan de stof nu eens niet op archiefmateriaal maar op
fictie berust.
De roman laat zich moeilijk in een paar woorden navertellen. Haasse heeft, zoals in
haar andere boeken ook zo vaak, voor een labyrintische structuur gekozen.
Verhaallijnen die aanvankelijk nauwelijks iets met elkaar te maken hebben, beginnen
gaandeweg in elkaar over te lopen. Een hoofdstukindeling ontbreekt; de roman is
als het ware uit scènes opgebouwd, wat de schrijfster in staat stelt een episode op
ieder gewenst moment af te breken of weer op te nemen.
Er loopt door De wegen der verbeelding één ‘hoofdweg’ waar alle andere ‘wegen’
vroeger of later op uitkomen. Het is het verhaal van de grote ontdekking van Klaas
Welling, redacteur van een cultureel tijdschrift, die in het bezit is gekomen van het
nog ongepubliceerde werk van de onbekende dichter Bernard Mork. Hij tracht de
levensloop van de inmiddels overleden dichter te reconstrueren, maar de vrouw die
zijn voornaamste informante had moeten zijn, Morks voormalige huisgenote Baukje
Jardinet, weigert iedere medewerking en de overige informanten leggen tegenstrijdige
verklaringen af. Wellings speurtocht naar de biografische achtergronden van Mork
levert een beeld op van een goeïge speelgoedimporteur, dat absoluut niet aansluit bij
de gepassioneerde geladenheid van Morks gedichten. Hij heeft al zijn fantasie nodig
om de ongelijke stukjes in elkaar te passen. Maar hij doet dat met veel hartstocht:
‘Hij besefte (...), dat er uit de ontdekking van Bernard Morks gedichten een soort
van gigantisch luchtkasteel was gegroeid, een torenhoge constructie van
veronderstellingen en theoretische beschouwingen, die zijn kleine bestaan
overkoepelde en zin gaf. Als een mier zocht hij zijn weg door dat labyrint waarvoor
hij de bouwstoffen zelf had aangedragen’.

Detective-verhaal
De roman begint heel toepasselijk op een snelweg. Welling is met zijn vrouw en
kinderen op weg naar zijn vakantiebestemming, een villa aan de Franse Rivièra, waar
hij in opdracht van zijn uitgever een ‘steengoeie whodunit’ moet gaan schrijven. Hij
hoopt er echter vooral te kunnen werken aan zijn essay over Mork. Onderweg krijgt
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hij panne. Een vrachtwagenchauffeur is bereid om zijn vrouw Maja en de kinderen
alvast naar de plaats van bestemming te rijden. Tijdens de nachtelijke rit vertelt de
man Maja een aantal hoogst curieuze griezelverhalen uit zijn chauffeurspraktijk.
Eenmaal in de villa aangekomen besluit zij die verhalen op te schrijven.
In de tweede helft van de roman komen de verschillende verhaallijnen samen.
Klaas en Maja zetten zich beiden aan het schrijven. De resultaten van hun schrijfwerk
- het detectiveverhaal en het Morkessay van Welling en de door Maja opgetekende
verhalen van de vrachtrijder - ‘citeert’ Haasse tussen de beschrijvingen van wat zich
in en rond hun vakantieverblijf afspeelt door. Tussen de op het eerste gezicht ordeloos
aaneengeregen tekstfragmenten beginnen vonken over te springen en ontstaan
dwarsverbindingen die een fantastische samenhang suggereren. Langzamerhand
wordt de plattegrond van het labyrint zichtbaar. Het oude vrouwtje uit een der verhalen
van de vrachtrijder, die de chauffeur naar een gepatenteerd sexy slaapvertrek met
naakschilderijen van haar zelf in haar betere dagen voert, herinnert ons aan de
bejaarde, maar ooit beeldschone Baukje Jardinet, de ‘femme inspiratrice’ van de
dichter Mork. Een ander verhaal, dat een toespeling op de Griekse schikgodinnen
bevat, krijgt een staartje in de werkelijkheid wanneer Welling en Maja in het Hôtel
des Parques (Hotel ‘De Schikgodinnen’) logeren. Zo zijn er tientallen overeenkomsten
- door Haasse met veel raffinement aangebracht - tussen de verschillende onderdelen
aan te wijzen.

Hella S. Haasse, foto Chris van Houts

De roman is dus uiterst zorgvuldig geconstrueerd; alles hangt met alles samen.
Dit betekent overigens niet dat er op bepaalde onderdelen afzonderlijk niets valt aan
te merken. Naar mijn smaak blijft bij voorbeeld het bewust tot cliché gemaakte
detectiveverhaal in het subtiele vlechtwerk van het geheel te zeer een Fremdkörper.
Ook de passages over de geheimzinnige huisbewaarder van de villa zijn bepaald
minder geslaagd. Allerlei aanwijzingen doen vermoeden dat de eigenares van de
villa niet op reis is, zoals de huisbewaarder beweert, maar reeds gestorven is. De
huisbewaarder heeft haar wellicht heimelijk begraven op het terrein rondom de villa.
Door haar dood te verzwijgen kan hij profijt blijven trekken van de huuropbrengsten.
Natuurlijk is dit een uitstekend gegeven om de verbeelding op los te laten. Maar op
dit punt heeft Haasse's eigen fantasie haar in de steek gelaten. De aanwijzingen zijn
zo doorzichtig dat je als lezer al vanaf het eerste begin aanvoelt hoe de vork in de
steel zit. Alleen Welling en zijn vrouw, op andere momenten toch zo vindingrijk,
hebben lange tijd niets in de gaten. Pas tijdens de terugreis naar Nederland gaat ook
hen een licht op; Haasse presenteert dit als een soort triomf van de verbeeldingskracht
en heeft blijkbaar niet in de gaten gehad dat zij een konijn uit de hoed tovert dat zij
er tevoren voor iedereen goed zichtbaar heeft ingestopt.
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Daarentegen heeft zij aan het slot van de roman een heel verrassende ontknoping
voor ons in petto. Welling ontvangt een brief van de plotseling overleden Baukje
Jardinet waarin zij hem eindelijk kostbare informatie verschaft over Bernard Mork.
Ik zal de clou niet verraden omdat de roman anders veel aan spanning inboet. In elk
geval zijn de inlichtingen van dien aard dat zij het schitterende bouwwerk van
Wellings veronderstellingen als een kaartenhuis ineen doen storten. Zijn essay is
waardeloos geworden: ‘Een stuk van zijn leven was bestemd voor de prullemand’.
De werkelijkheid heeft een keer genomen die grilliger is dan Welling op zijn meest
fantasierijke ogenblikken had kunnen voorzien.
Vaak, maar niet altijd, heb ik Hella Haasse's spel met verbeelding en werkelijkheid
geboeid gevolgd. Het illusionistische thema heeft een op maat geknipte compositie
meegekregen die tot in de details is verzorgd. De verhalen van de vrachtrijder - zonder
uitzondering juweeltjes van literaire fantasie - en de gedeeltes over de dichter Mork
dragen op overtuigende wijze bij aan wat dit boek in de eerste plaats wil zijn: een
naar alle zijden uitwaaierende maar niettemin nauwkeurig berekende vlucht der
verbeelding. Dat de roman niet in álle opzichten volmaakt is, moet dan maar voor
lief genomen worden.
■
Peter de Boer is Neerlandicus
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Heb meelij met de uitgevers
Gedonder over geld en lastige auteurs
Uitgevers

Boudewijn Büch
‘De meeste uitgevers denken meer aan hun inkomsten dan aan hun uitgaven,’ is
misschien wel de slechtste schimpscheut die men uitgevers kan toevoegen. Ofschoon
de bovenstaande zegswijze er een van C. Buddingh' is, kan zij exemplarisch worden
genoemd voor hoe er gedacht wordt over uitgevers. Uitgevers behoren volgens de
meeste schrijvers nagenoeg tot dezelfde catagorie als tweedehands autoverkopers,
bankdirecteuren en souteneurs: geldwolven en onbetrouwbare sujetten. Toch leert
een historisch onderzoek dat er meer uitgevers dan auteurs zijn bezweken onder
geldzorgen.
Ik zelf denk helemaal niet zo slecht over uitgevers. Het is weliswaar een slag mensen
dat - áls het leest - alle boeken leest behalve de uitgaven die voorkomen op de eigen
fondslijst, maar om de uitgever nu tot beestmens te verklaren doet hem geen recht.
Opvallend vind ik het dat er meestal auteurs klagen die alle uitgevers hebben
afgelopen en zakken vol geld, terecht of ten onrechte, hebben binnengehaald. En
kenmerkend voorbeeld van zo'n schrijver in Nederland is Heere Heeresma.

Een door Balzac gecorrigeerde pagina

Iedere uitgever zal toegeven dat ‘uitgeven geen beroep is’. Voorts is het ook nog
een slecht beroep. In het algemeen ligt de winstmarge van een ‘goede’ uitgever net
iets boven die van een sigarettenhandelaar en iedereen weet hoe er bij de
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tabakswinkelier gesjoemeld en gesloofd moet worden. Desalniettemin gaat het ook
weer te ver om in de uitgever de mensenvriend pur sang te zien. De bullebassende
uitgever Geert van Oorschot wordt slechts door heel weinigen gezien als een aimabel,
meegaand mens. Voorts is het feit dat veel schrijvers schelden op hun uitgever (hun
baas) niet vreemd. Wie kent nu een werknemer, op een kantoor of in een fabriek, die
hartstochtelijk veel houdt van zijn werkgever? Men zou boeken kunnen vullen met
uitspraken van auteurs over uitgevers. Een van de weinigen die in zijn leven mild
ging oordelen over uitgevers was Balzac nadat hij met zijn eigen uitgeverijtje het
schip was ingegaan. Wellicht dat deze ervaring Balzac de volgende regels ingaf
(Illusions perdues): ‘Voor het publiceren van de eerste roman van een schrijver,
moet een uitgever zeshonderd frank opbrengen voor papier en drukkosten. Ik heb
honderd ongedrukte romans onder mijn beheer en geen zeshonderdduizend franks
in kas. Men verwerft geen fortuin in het boekenvak.’ Balzac is waarschijnlijk een
van de allermoeilijkste auteurs geweest die een uitgever in zijn fonds kan hebben;
het persklaar en op tijd inleveren van kopij was zijn slechtste kant. Er is geen schrijver
op de wereld geweest die het drukkers en uitgevers (beide beroepen vielen in de
vorige eeuw meestal samen) zo lastig heeft gemaakt. Zijn zonder ophouden wijzigen
van drukproeven kan slechts vergeleken worden met die andere knoeibaas van de
drukproef: James Joyce.

Couperus
Voltaire schreef in een brief (1775): ‘Die verdomde uitgevers willen alles drukken,
het zijn raven die zich op de doden storten.’ In Nederland kennen we sedert de
auteurswet deze raverigheid van de uitgevers ook. Is er een auteur vijftig jaar dood
dan worden de boekhandels plotseling overstroomd met soms wel vier verschillende
edities van een bepaald werk. Een recent voorbeeld daarvan was Couperus wiens
werken vogelvrij werden na 1973. Couperus zelf kon betrekkelijk slecht opschieten
met zijn uitgever. De door F.L. Bastet gepubliceerde brieven aan uitgever Veen
(Waarde Heer Veen, 1977 en Amice, 1977) geven een voortdurend geprikkelde
Couperus te zien die Veen uitsluitend aan de kop zeurt over geld. Hoewel de
antwoordbrieven van Veen niet bekend zijn, krijgt men sterk de indruk dat Couperus
altijd ontevreden was terwijl Veen in veel opzichten écht zijn best deed. Over het
algemeen zijn er weinig schrijver-uitgever correspondenties bewaard gebleven en
daarom kunnen ze ook niet uitgegeven worden. Dat is een verlies voor de reconstructie
van een uitgeefgeschiedenis maar zelden voor de schone letteren. De zo juist
genoemde Couperus-brieven zijn dodelijk saaie kattebelletjes. Dat laatste geldt ook
voor de brieven van Goethe aan zijn uitgever Cotta. Hoe weinig belang men aan
bedoelde correspondentie hechtte, moge blijken uit het feit dat deze Briefwechsel
1797-1832 pas in 1979 verscheen (tot nu toe zijn de twee tekstdelen verschenen)
terwijl van Goethe sedert 1832 alles voor uitgave van belang wordt geacht. Ook bij
Goethe treft men dat zeurderige, dat gezanik over geld. Terwijl Goethe toch werkelijk
geen armoede leed, valt hij ten aanzien van de goedhartige Cotta bij wijze van spreken
over tien mark. Goethe dacht niet veel moois over uitgevers: ‘De uitgevers hebben
de schrijvers en zichzelf vogelvrij verklaard’ (aan Boisserée, 1826).
Amerikaanse uitgevers lijken niet te schrijven of
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te kunnen schrijven. Briefwisselingen tussen uitgevers en schrijvers komt men in de
Verenigde Staten nauwelijks tegen. Een van de oorzaken daarvan is onmiskenbaar
het geprofessionaliseerde karakter van het Amerikaanse uitgeversbedrijf. Een stoet
van editors doet daar meestal het wetenschappelijke of literaire werk terwijl de
uitgever niet zelden alleen de geldschieter is. Over het editorship is de laatste jaren
heel wat gepubliceerd. Vooral over en van de befaamde editor Max Perkins (A. Scott
Berg Editor of Genius, 1978 en Dear Scott/Dear Max, the Fitzgerald-Perkins
Correspondence, 1971). Uit die publikaties blijkt dat veel Amerikaanse auteurs
waarschijnlijk niet in drukvorm zouden bestaan als de editors het bijltje er bij neer
hadden gegooid.

Ontoegankelijk fonds
Hoe meer men zich verdiept in de uitgever, hoe meer medelijden men met hem krijgt.
Het gedonder, altijd over geld en lastige auteurs, bewoont zonder ophouden de
memoires van uitgevers of de studies die men over beroemde uitgevershuizen
geschreven heeft. Michael S. Howard beschreef de lijdensweg (die tot succes leidde)
van Jonathan Cape, publisher (1971), Annemarie Meiner deed het verhaal over
Reclam, dat na de Tweede Wereldoorlog in eindeloze processen gewikkeld raakte
over aan welk Duitsland Reclam nu toebehoorde (Reclam, 100 Jahre universal
Bibliothek, 1967). Arthur Hübscher deed hetzelfde verhaal over Brockhaus dat ook
nog eens verwikkeld raakte in een onsmakelijk proces met Goethes vriend Eckermann.
Eckermann - die nooit wat durfde - deed Brockhaus een proces aan omdat hij de
uitgever er van verdacht te weinig verkochte exemplaren afgerekend te hebben. Er
was niets van waar. Het feit dat de bangelijke Eckermann in zijn leven één keer
kwaad werd, op zijn uitgever nota bene, is veelzeggend voor de beroerde rol die
uitgevers moeten spelen (Hundertfünfzig Jahre F.A. Brockhaus, 1955). Of neem nu
eens die voortreffelijke Franse, wetenschappelijke uitgever José Corti. Hij heeft zijn
leven lang obscure maar fantastische boeken uitgegeven en niet anders dan
gesodemieter gehad met zijn auteurs die blijkbaar in de veronderstelling leefden dat
Corti zijn ontoegankelijk fonds als bestsellers de winkel uit zag vliegen. In zijn
onlangs verschenen gedenkschriften, Souvenirs Désordonnés 1893, doet Corti er
maar een beetje loolig over.
Uitgevers van spijkerharde miljoenenfondsen klagen in de regel minder maar zij
lopen, met plaatwerk of damesroman, dan ook meestal minder risico en hebben
nauwelijks last van romantische dichters of venijnige romanciers. Een glanzende
carrière als die van de firma Bertelsmann wordt door Roland Gööck geschetst in
Bücher für Millionen, Fritz Wixford und die Geschichte des Hauses Bertelsmann
(1968). Er kwam bij Bertelsmann maar één kink in de kabel - doch dat geldt voor
iedere Duitse uitgever - de verwoesting van de uitgeverij tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
Wat ik bewonder in uitgevers is hun geduld en hun klaarblijkelijke
vasthoudendheid. Ik ken geen uitgever die zijn tent heeft dichtgegooid na op een dag
weer drie auteurs over de vloer te hebben gehad die een voorschot kwamen eisen.
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Een museumdirecteur krijgt niet de hele week steunende en zeurende kunstschilders
over de vloer; het lot van een uitgever schijnt te zijn dat hij voortdurend wordt
lastiggevallen door gemankeerde dichters, dwaze, geveinsde genieën en bezopen
druggebruikers. Men leest het lijden in Reinhard Pipers uitgeversherinneringen
Bücherwelt, Erinnerungen eines Verlegers (1979) en men begrijpt niet hoe de directeur
van de (toenmalige) uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, Doeke Zijlstra, al dat gedonder
rond het tijdschrift Forum heeft kunnen verdragen. Zijlstra is dan ook een van de
weinige uitgevers over wie men niets dan goeds hoort. Maurice Roelants noemde
hem met recht ‘de humaanste der uitgevers’. Aan Zijlstra moet ik nog twee onbetwist
geliefde uitgevers toevoegen: de twee eerste directeuren van de Wereldbibliotheek:
L. Simons (directeur van 1905-1925) en Nico van Suchtelen (1925-1948) mogen
van de auteurs óók de geschiedenis in gaan als ‘humaan’ (Van Suchtelen zelfs als
humanist).

Lieve vader
Schrijvers gaan met uitgevers vlak voor hun debuut om als een zoon met een lieve
vader. Is het eerste boek eenmaal gedrukt en uitgeleverd dan beginnen de eisen en
de pretenties. Geen ander verhaal heb ik gelezen of gehoord van een uitgever. De
toch als lief bekend staande Nicolaas Beets kon in toorn ontsteken als er één drukfoutje
in de zoveelste van zijn Camera stond terwijl de toch voor uiterst lastig gehouden
Willem Bilderdijk vaak heel redelijk omging met zijn uitgevers; een unicum! De
brieven die hij schreef aan zijn uitgever (hij had nog twintig anderen) P.J. Uylenbroek
(in Brieven van Mr. Willem Bilderdijk 1, blz. 115-216, 1836) zijn poezelig-lief, zeker
als men ze vergelijkt met Bilderdijks andere, massief-melancholisch-satanische
corespondenties. Welke uitgever krijgt nog brieven als die van Bilderdijk met de
aanhef: ‘Veelgeliefde Vriend!’? Welke auteur geeft zijn gebrek zo toe aan zijn
uitgever als Bilderdijk op 27 april 1786: ‘Dubbel recht, ja tiendubbeld recht het gij
te klagen, en onvreden te zijn’? Vier jaar later biecht de romanticus op: ‘Ik ben U
dubbelen dank schuldig, verdubbeld door nalatigheid in het kwijten.’ In zijn laatst
bekende brief aan Uylenbroek eindigt Bilderdijk met: ‘Doe mij dilwijls weten dat
gy welvaart, gelukkig zijt, en altijd dezelfde voor Uwen ouden onveranderden Vriend
Bilderdijk’ (16 juni 1803). Welke hedendaagse uitgever zou niet dolgelukkig zijn
met één zo'n brief van een van zijn auteurs?
Wat mijn buitenmate interesseert, ik die zelf aan de auteurskant sta en nog nooit
aan de uitgeverskant heb gestaan, is wat mensen bezighoudt die een uitgeverij runnen.
Waarom geeft een uitgever dichtbundels uit terwijl de boekhouder ongetwijfeld
tuinboeken aanbeveelt? Waarom houdt de internationale firma Brill, te Leiden, zich
onledig met het uitgeven van commercieel volstrekt oninteressante projecten als een
taalkundige studie in het Swahili die nooit meer dan vijfhonderd kopers zal trekken?
Wat bezielt een uitgever om, zoals de Arbeiderspers, een prestige-reeks als Privé
Domein op te zetten terwijl deze uitgever er qua handelsgeest verstandiger aan zou
doen kookboeken en damesromans uit te geven? Is de literaire of wetenschappelijke
uitgever misschien toch een beetje een gemankeerd auteur of een gefrustreerde
wetenschapper?
Op deze plaats wil ik niet ontkennen dat ik vaak meer belang stel in de vertellingen
van uitgevers of hun gedrukte memoires dan hun auteurs. Immers: het fonds van
Brill gaat volledig aan mij voorbij (behalve dan hun jaarlijkse uitgave van
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Mededelingen vanwege het Spinozahuis; terwijl de fondslijst van deze uitgeverij in
1983 197 bladzijden telt!) en de vuistdikke catalogus van Oxford University Press
wekt niet altijd mijn kooplust op als ik hem doorblader. Wat zou ik immers moeten
beginnen met Using Field Machinery door W.H. Boshoff (1968)? Maar ook
onverdachte Nederlandse uitgeverijen komen met wonderlijke zaken als een
‘houtkachelboek’ (Bert Bakker) of een verzamelbundel met grappen en grollen van
een taxichauffeur (Arbeiderspers). Het reilen en zeilen van ‘ideologische’ uitgeverijen
als Uitgeverij Progresss in Moskou, The Foreign Languages Press in Peking en, het
raarste van alles, ‘Het Instituut voor marxistisch-leninistische studiën van het centrale
comité van de Albaanse arbeiderspartij’ (Tirana) dat tenminste in drie moderne
Europese talen een eindeloze reeks Gekozen Werken van partijchef Enver Hoxha
uitgeeft, heeft mijn allerminste aandacht. Ze zullen in Albanië, Rusland of China
toch ook wel weten dat zelfs de meest geharde communist tegenwoordig afziet van
de lectuur van J.V. Stalin The Foundations of Leninism (ik zelf bezit de Pekingse
editie uit 1970)? Waarom dan dit alles uitgegeven terwijl de Rus, de Albaan en de
Chinees toch ook wel weten dat het geld over de balk smijten is? Moet ik aannemen
dat de Rus zo gek is dat hij met graagte een dag in de rij staat voor een nieuwe
niet-dissidente roman terwijl hij weet dat er hele wouden worden omgezaagd om het
vrije westen voor een habbekrats vol te stouwen met niet-gelezen werken van Stalin
of Hoxha? De gewone Oosteuropeaan kan misschien wel niet anders dan dit lijdelijk
aanzien maar hoe denken de marxistisch-leninistische regimes dan? Liever ontevreden
lange rijen voor de Moskouse boekhandel en kisten vol ongelezen troep naar
Amsterdam? Of - en dat zal de oplossing van dit raadsel natuurlijk zijn - kunnen ze
in het oosten boeken zo goedkoop maken dat ze winst maken met de onverkoopbare
heren Stalin, Mao en Hoxha? Zijn Russische uitgevers slimmer dan Nederlandse?
De wereld van de uitgeverij is een fascinerende. Ik dwaal er reeds jaren in rond.
Ik kom in boekhandels, spreek uitgevers, koop boeken en heb mij er in menig land
over verbaasd dat er zoveel verschijnt waar ik geen weet van heb. Zijn uitgevers
gekken, mensenvrienden of gemene leperds? Misschien dat ik de komende maanden
een sluiertje kan oplichten. Dr. Johnson, de alijd citeerbare hypochonder, sprak in
1756: ‘Uitgevers zijn edelmoedige en eerlijke mensen.’ Bijna twee eeuwen later
schreef Vestdijk, naar aanleiding van de dood van Doeke Zijlstra: ‘Ik wil hier
verklaren dat ik mij tegenover mijn uitgevers inderdaad altijd een pygmee heb gevoeld
en dat de uitgevers, behalve mijn meerderen en weldoeners, ook mijn tegenstanders
waren.’ Dit artikel ten einde gekomen, is maar één definitieve gevolgtrekking
mogelijk: uitgevers en schrijvers klagen in commissie.
■
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Van de klassieken naar de kranten en vice versa
De beschaving: Guépin fundeert eindelijk het liberalisme
De beschaving door J.P. Guépin Uitgever: Bert Bakker, 600 p., f59,50
Jan Eijkelboom
J.P. Guépins magnum opus (tot nu toe) is een dik moeilijk boek met een korte
eenvoudige titel: De beschaving. Bij nadere beschouwing, wanneer men gewend is
geraakt aan Guépins taalgebruik en het door hem gehanteerde begrippenapparaat,
blijkt het met die moeilijkheid wel mee te vallen en leest men het boek als een
verzameling speelse essays, in een serieus, bijna dwingend verband. De beschaving
is een overtuigend boek, ook al blijf ik hier en daar tegenspartelen wanneer de
schrijver nu en dan een emotioneel vooroordeel presenteert als een ijzeren waarheid.
En de eenvoud van die titel is ook maar schijn. In De beschaving wordt ongeveer de
hele beschaving overhoop gehaald, althans de westerse beschaving, gebaseerd op de
Griekse en vooral de Romeinse cultuur en literatuur. Ik kan me voorstellen dat er
een soortgelijk boek wordt geschreven over zeg maar de oosterse beschaving, waarvan
dan de uitkomst een totale andere zou zijn dan die van J.P. Guépin in dit boek.
Het is ook mogelijk een dergelijke, schier allesomvattende beschouwing over de
westerse beschaving te schrijven, een beschouwing die evenmin leidt tot systeembouw
en die evenzeer uitgaat van de klassieken, en toch tot andere leefregels voor onze
tijd te komen. Ik denk hierbij aan Peter Sloterdijks Kritik der zynischen Vernunft.
Sloterdijk - ik word nu heel globaal - gaat daarbij uit van de Grieken, Guépin vooral
van de Romeinen (hij vindt de Grieken over het algemeen te ‘romantisch’). Punt van
overeenkomst is, dat beiden een centraal begrip uit de oudheid hanteren en weer tot
leven wekken, of liever: ontdoen van latere bijbetekenissen die intussen
hoofdbetekenis geworden zijn. Bij Sloterdijk is dat het cynisme, bij Guépin is het de
retorica.

J.P. Guépin

Sloterdijk komt uit op een meer vrijgevochten standpunt dan dat van Guépin, die
een uiterst intelligente en levendige apologie van ‘recht en orde’ levert. Sloterdijk
schreef zijn boek dan ook in een nog altijd autoritaire en zich weer duidelijk
verhardende maatschappij als de Duitse, terwijl Guépin zich afzet tegen de flodderige
tolerantie die hier volgens velen heerst. Dat ‘volgens velen’ zal Guépin wellicht
steken. Ergens in zijn inleiding heeft hij het over ‘mijn warse aard’. Van die aard
heeft hij inderdaad herhaaldelijk blijk gegeven, bij voorbeeld in polemische, soms
zelfs op woedende toon, geschreven gedichten naar aanleiding van actuele
gebeurtenissen. Zo schreef hij op de avond van de kroning van Beatrix een sonnet
dat begint met de regels: ‘Treedt maar weer af, Mevrouw, ik zag u bijna stikken/van
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opgeblazenheid, een koningin voor kikkers.’ Anti-monarchistisch, dus ‘links’? Lees
dan de laatste terzine van het sonnet: ‘Blijf liever aan, Mevrouw. Onze oorlog werd
verloren/door rellen om Vietnam. U moet de Rus bekoren!/Fout zijn ze allemaal, Uw
collaboratoren.’

Retorische mentaliteit
Warser kan het inderdaad niet. Maar in zijn bijna fysieke afkeer van gemakzuchtig
en luidruchtig links bevindt Guépin zich niet in het kleine gezelschap van een
nadenkende happy few, zoals hij soms schijnt te denken, maar in dat van de
gemakzuchtige zwijgende meerderheid. Alleen in de kleine intellectuele milieus
waarmee hij meestal te maken heeft, vertegenwoordigt hij misschien een impopulaire
minderheid.
Het dwarsliggen beoefent hij dan met een vileine wellust, die ik hem graag gun
maar die ik ook met graagte zal bestrijden. Zo zegt hij in een recent interview in de
NRC over de club van Morgan-automobilisten waarvan hij lid is: ‘Het prettige
daarvan is dat je er niet onverwacht oude Vietcong-aanhangers in kunt tegenkomen.
Het zijn allemaal rustige Telegraaf-lezers.’ Ik kan hier oprecht om grinniken, omdat
ik precies weet wat Guépin hier bedoelt, omdat ik alle slagen om zijn arm heb geteld,
maar ik zal hier toch tegenin brengen dat er geen rustige Telegraaf-lezers bestaan.
De Telegraaf is een kwaadaardige krant, in zijn totaal en consequent anti-socialisme
het meest ideologische dagblad van Nederland, en wie zich op zo'n krant abonneert
doet dat uit een gedeelde haat, en haat en rust gaan niet samen, zoals Guépin zelf
elders haarscherp aantoont.
Maar terug van de krant naar het boek, van de plaagstoot (ook mijnerzijds) naar
de retorische mentaliteit. De retorica is voor Guépin veel meer dan welsprekendheid,
laat staan de holle retoriek van het huidige spraakgebruik. ‘De retoricus,’ aldus
Guépin, ‘ziet elke menselijke uiting als zet in een strategie, in het spel met een publiek
dat men wil overtuigen.’
Al meteen paalt Guépin de retorica af van de filosofie: ‘Ik streef niet naar een
(voor anderen) dwingende bewijsvoering; ik volg liever een ongedwongen weg... De
retoricus gelooft niet dat er waarheden bestaan buiten de consensus van
gesprekspartners om en dus ook onafhankelijk van een situatie... Ik vind het fataal
dat Socrates, Plato en Aristoteles zo van het sofistisch relativisme zijn geschrokken
dat ze zich achter wezenlijke en universele waarden hebben verschanst. Daar is veel
bloed door gestort.’
De retoricus staat wantrouwend tegenover te veel consequenties. ‘Er is moed voor
nodig om voor consequenties terug te schrikken; in plaats van goed doordachte
waarheden komt dan een levendige nieuwsgierigheid naar mogelijke nieuwe
standpunten... Ik houd een pleidooi om de waarheid als consensus op te vatten en
bepleit daarom de wenselijkheid van een goed geordende discussie. Alleen daarin
worden de discussiepartners wederzijds uitgedaagd hun standpunten helder te
formuleren. Waarheden moeten telkens weer opnieuw verdedigd en doordacht worden,
anders behouden ze hun kwaliteit niet; het worden clichés. Bondgenoot is dan de
klassieke poëzie, die door zijn ver doorgevoerde eenheid van vorm en inhoud zijn
waarheden tot het gedicht beperkt, of algemene waarheden in een concrete situatie
aanschouwelijk maakt.’
Tot nu toe leek De beschaving vooral een politiek boek, maar het gaat ook in
belangrijke mate over literatuur. Het is dan ook in de eerste plaats gebaseerd op twee
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reeksen artikelen in Hollands Maandblad: ‘Alleen kunst kan ons redden’ en ‘Retorica
en liberale samenleving’. Deze reeksen worden verder uitgewerkt in de hoofdstukken
‘Dialectiek’, ‘Politiek’, ‘De taal der hartstochten’ en ‘De mening van de ander’. Het
vijfde deel, ‘Het bloedig fundament van de beschaving’ (het boek wordt hier ‘minder
jolig’, waarschuwt Guépin), kan men beschouwen als een omwerking van Guépins
dissertatie: ‘The tragic paradox, myth and ritual in Ancient tragedy’ (1968).
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Maar in zijn politieke en in zijn literaire beschouwingen, die overigens geenszins los
van elkaar staan, doet Guépin zich vooral kennen als moralist, als zoeker van
leefregels. Ook in zijn eigen gedichten is Guépin altijd al een retoricus geweest, in
de door hem zelf gecreëerde, of van de Ouden overgenomen zin van dat woord. De
titel van zijn eerste bundel luidde: De mens is een dier maar hij zou het kunnen weten.
Allemaal raadsels, eh? is de wel zeer anti-lyrische titel van een andere bundel. Maar
in zijn laatste, classicistische verzameling sonnetten en vertaalde epigrammen, Liefde,
afkeer en gewoontes, zijn het vooral de leefregels die treffen. Bij voorbeeld deze:
Kus uw vriendin, wees blij met haar zolang ze lacht,
en vraag in godsnaam, graaf niet dieper naar haar klacht.

Zoiets is grappig, bruikbaar, en wat mij betreft ook nog ontroerend.
Maar in de zoveel kloekere Beschaving gaat het om poëzie van een andere orde,
de ‘echte poëzie’, volgens Guépin, van Aeschylus en Euripides. Centraal staat hierbij
de gedachte ‘dat voor de tragici de door bloedschuld en incest bezoedelde voortijd
een voorwaarde is voor de orde van de huidige beschaving. Het bloedig fundament
van de beschaving. Recht en orde, en ritueel conventioneel gedrag, als precaire
overwinning op een beestachtige menselijke natuur. In de jaren zestig dacht ik nog
dat de rechtsstaat zo'n vanzelfsprekend goed was, dat het een aardig tijdverdrijf was
taboes marginaal te doorbreken. Nu weet ik beter en evengoed als de tragici hoe snel
en onomkeerbaar de talio van de wraak kan escaleren.’
Guépin is, meen ik, tot dit inzicht, tot deze verandering van standpunt gekomen
tijdens een vrij langdurig verblijf in Italië toen daar de Rode Brigades dagelijks van
zich lieten horen. De ontwikkelingen in Noord-Ierland en Libanon versterken zijn
gelijk. De beschaving zou men de vrucht kunnen noemen van een gelijktijdige
bestudering van de klassieken en het goed lezen van de kranten. Een dergelijke
combinatie van eruditie en gevoel voor actualiteit is zeldzaam.
Boeken als dit, bij alle soliditeit toch voornamelijk heel speelse, indrukwekkende
tractaat van J.P. Guépin worden dan ook zelden geschreven. Het is dan ook te hopen
dat het goed en door velen gelezen wordt. Ze kunnen hier kennis nemen van een eindelijk - gefundeerd liberalisme, dat kan leiden tot een strijdbaarder tolerantie.
■
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Uit het leven van de archeologie
Wandelingen door de Antieke Wereld
Naar paleizen uit het slik door F.L. Bastet Uitgever: Querido, 232 p., f35,
Rudi van der Paardt
In één van zijn vroege Griekse reisverhalen vertelt Alfred Kossman hoe hij in Olympia
werd geconfronteerd met de restanten van een roemrijk verleden zonder daarbij de
obligate bewondering te ondergaan. Hij kon zich bij de massa omgevallen zuilen
eenvoudig niets voorstellen, en voerde als excuus aan dat hij nu eenmaal geen
architect, historicus of classicus was. Zijn ervaring lijkt mij allesbehalve uniek: het
is inderdaad heel moeilijk om zonder grote kennis van de materie bij een hoop
veredeld puin een min of meer geslaagd bouwwerk op het netvlies te krijgen. Vandaar
het succes bij voorbeeld van het door Evans gereconstrueerde Knossos, of, om dichter
bij huis te blijven, van de ‘nieuwbouw’ in Xanten. Is er weinig of niets aan
reconstructie gedaan, dan ziet men in situ meestal alleen maar wat men ziet: ‘kleine,
onthoofde zuilen, hooi, een olijfboom’.
Wie denkt dat de publikaties van klassieke archeologen geschikt zijn om een indruk
te krijgen van het verre verleden, komt nogal eens van een koude kermis thuis.
Opgravingsverslagen zijn voor buitenstaanders geheel onleesbaar: men wordt bedolven
onder tabellen en grafieken en het fotomateriaal is zo gedetailleerd, dat je door de
bomen het bos niet meer ziet. Gelukkig zijn er ook vakgeleerden die de kunst verstaan
uit disparate gegevens een leesbaar verslag te destilleren, dat de fantasie in werking
zet. In de jaren twintig verschenen in de NRC inspirerende artikelen van de in Rome
gestationeerde archeoloog H.M.R. Leopold. Zijn stukken zijn gebundeld in een
zesdelige reeks Uit de leerschool van de spade; aan het eind van de jaren zestig is
daaruit nog eens een selectie verschenen (wie zorgt voor een herdruk?). Een
hedendaagse pendant van deze reeks lijkt te worden de serie ‘Wandelingen door de
antieke wereld’ van de literator/archeoloog F.L. Bastet, conservator van het Leidse
Rijksmuseum van Oudheden.
Evenals in Duizendjarig Dolen (1978) en Het maansteenrif (1979) gebruikt Bastet
in zijn nieuwe bundel, Naar paleizen uit het slik (alweer een citaat), een typisch
literaire truc om die gewenste aanschouwelijkheid te bereiken: de raamvertelling.
Het centrale deel van de bundel is nu gewijd aan verslagen van reizigers naar Turkije,
nadat eerder Rome en Griekenland waren ‘behandeld’. Men staat altijd weer verbaasd
over de vondsten die Bastet in archieven en bibliotheken doet: nu delft hij op de
memoires van Antoine Baron van Dedem (1774-1825), een reisverslag van de
Antwerpse kolonel Rottiers (1771-1857), en de drie delen reisherinneringen van
wethouder/dichter Jan van 's Gravenweert (1790-1870). Vooral de laatste blijkt een
interessante persoonlijkheid, een merkwaardig mengsel van naïveteit en cynisme,
met een scherp oog voor saillante details. Het door Bastet geciteerde slot van zijn
journaal maakt je nieuwsgierig naar de receptie van diens overige literaire werk (hij
vertaalde onder meer de epen van Homerus). Daarop lijken de volgende regels toch
wel te zinspelen: ‘Gerust kan ik hier de opgave mijner onopgesierde bevindingen en
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ongehuichelde gewaarwordingen, het misschien reeds te lang gerekt verhaal van
mijnen uitgebreiden reistogt besluiten, en welligt een nieuw vaarwel toeroepen aan
een Vaderland, waar, van der jeugd af tot heden, onverschilligheid en miskenning
mij veelal in stede van deelneming en bemoedigende welwillendheid, zijn te beurt
gevallen.’
Een tweede motief, dat als een rode draad door de bundel loopt, is al even literair,
zelfs te beschouwen als een metafoor voor het schrijven zelf: de vervalsing, in
uitgebreidere zin het bedrog. Zijdelings komt dat aan de orde in een hoofdstuk met
de wat ironische titel ‘Uren met Winckelmann’. Hierin wordt de grote
oudheidkundige, de auteur van het onbetwiste meesterwerk Die Geschichte der Kunst
des Altertums (1764) ‘van onderen bezien’. Winckelmanns pederastische neigingen
blijken de inspiratiebron te zijn geweest voor een fraaie vervalsing, ‘Jupiter met
Ganymedes’, van de Duitse schilder A.R. Mengs. Het is voor ons misschien wat
moeilijk voorstelbaar dat een eminent kunstkenner als Winckelmann van een dergelijk
bedrog het slachtoffer werd, maar het accentueert weer eens de Binsenwahrheit dat
elke tijd zijn eigen antieke oudheid heeft. In dit verband is ook het laatste opstel,
over Vosmaer en de schilder Alma Tadema, van belang. Opmerkelijk vind ik Bastets
haast terloopse opmerking dat Tadema, die ‘Hadrian in Engeland’ schilderde, de
Romeinse keizer en zijn vrouw Sabina voor even onafscheidelijk hield ‘als vorstelijk
echtparen dat in de negentiende eeuw behoorden te zijn en dat doorgaans ook waren’.
Aan deze beeldvorming in letterlijke zin van de oudheid zou een hele dissertatie, zo
niet een reeks dissertaties, te wijden zijn.

F.L. Bastet

Speld
Geheel in het teken van bedrog staat het hoofdstuk ‘De salonleeuw en de gouden
speld’. Het gaat hier om de zogenaamde fibula Praenestina (speld van Praeneste),
waarmee elke classicus in een vroeg stadium van zijn studie is geconfronteerd: de
speld heeft namelijk een inscriptie met het oudste Latijn dat wij kennen, Manios med
fhefhaked Numasioi, hetgeen betekent ‘Manios heeft mij (de speld dus) voor Numasios
gemaakt’. Er heeft incidenteel twijfel aan de echtheid van de speld en de inscriptie
bestaan, maar onlangs heeft de Italiaanse archeologe Margherita Guardicci het
definitieve bewijs geleverd dat de speld een brutale vervalsing is. Bastets relaas van
de verwikkelingen rond deze speld roept toch bewondering en zelfs wel enige
sympathie op voor de auctor intellectualis van dit wetenschappelijk bedrog, de Duitse
archeoloog Wolfgang Helbig.
De naam van deze stuntman valt ook in een opstel gewijd aan twee hoogtepunten
uit de antieke sculptuur, de zogenaamde Ludovisitroon en een pendant ervan, die
naar de huidige plaats van expositie de Boston-troon wordt genoemd. Beide tronen
zijn kort na elkaar, aan het einde van de negentiende eeuw, in Rome op het terrein
van de prins van Piombino-Ludovisi gevonden. De hierboven genoemde Guardicci
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heeft in haar publikatie over de fibula Helbig gebrandmerkt als de vervalser van de
Bostontroon. Wat vaststaat is dat hij inderdaad bij de verkoop van het fraaie reliëf
(overigens helemaal geen troon, evenmin als de Ludovisitroon) betrokken is geweest
en dat de transactie hem bepaald geen windeieren heeft gelegd. Bastet is echter
geenszins overtuigd van een vervalsing. In verband hiermee herhaalt hij zijn theorie,
enkele jaren geleden in een wetenschappelijk tijdschrift geventileerd, dat het bij beide
tronen gaat om Romeinse sculptuur met funeraire betekenis. Wie, zoals ik, zich door
het persuasieve betoog laat meeslepen, moet voor de aardigheid eens nalezen wat
handboeken over deze, alge-
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meen voor Grieks gehouden, tronen opmerken. Als er geen afbeeldingen bijstonden,
zou je denken dat het over totaal verschillende objecten ging. In Die Kunst der
griechischen Antike van H.A. Stützer (1955) wordt zelfs een verband gelegd tussen
het als geboorte van Afrodite geduide centrale reliëf van de Ludovisi-troon en de
dynamische filosofie van de Ioniër Heraclitus - dat maakt zo'n zes eeuwen verschil
met de datering die Bastet voorstaat, om van de vinnige Italiaanse archeologe maar
te zwijgen! Moge Boston dan waarschijnlijk toch niet met een vervalsing zijn
opgescheept, het befaamde New Yorkse Metropolitan Museum heeft vol trots jaren
lang enige Etruskische terracotta's geëxposeerd, die uit een twintigste-eeuwse
Romeinse oven kwamen. Een thans befaamde handboekenschrijfster over archaïsche
Griekse kunst, Gisela Richter, heeft in haar jonge jaren de fout van haar leven gemaakt
door de manshoge baksels, voor veel geld aangekocht, als volwaardige vondsten te
bestempelen. Met een onmiskenbare ondertoon van Schadenfreude diept Bastet deze
jeugdzonde op, maar laat niet na tot slot op te merken, dat deze verhalen allemaal
heel vermakelijk zijn ‘zo lang we niet zelf het slachtoffer van een dergelijk bedrog
worden’.
Wie Bastets laatste opstel heeft gelezen, zoals eerder gezegd gewijd aan Vosmaer
en de nu min of meer herontdekte Alma Tadema (over hun relatie schreef ook R.
Borger in zijn aardige boekje Drei Klassizisten, Leiden 1978), en de bundel opnieuw
doorneemt, merkt dat de belangrijkste motieven al in het eerste hoofdstuk ‘De bronzen
van Riace’ aanwezig zijn. Wat er misschien aan ontbreekt is dat deze recentelijk uit
zee opgedoken bronzen jongemannen (nog) niet als vervalsingen zijn bestempeld.
Maar helemaal zuiver is het ook bij deze spectaculaire vondst niet gegaan en er zijn
nog heel wat vragen onbeantwoord. Als geen ander weet Bastet het verslag van zo'n
vondst spannend te maken. De opwinding van de duikende chemicus Mariotini (‘met
enige moeite kon hij ook de contouren van het bijbehorende lichaam onderscheiden’)
slaat gemakkelijk over op de lezer. Ietwat berustend eindigt Bastet zijn boeiend
verslag met de constatering dat nog oneindig veel antieke kunst op de bodem van de
zee rust. Maar gelukkig laat dat paleis van slik op gezette tijden zijn schatten los.
Een nieuw deel ‘Wandelingen’ zal ons daarover zeker willen berichten.
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Visuele verrassingen
Themersons boek over zijn films The Urge to Create Visions
The Urge to Create Visions door Stefan Themerson Uitgever:
Gaberbocchus + De Harmonie, 96 p., f24,50
E. van Moerkerken
Toen ik in 1954 bij het lezen van de roman Professor Mmaa's Lecture belangstelling
en bewondering kreeg voor de schrijver Stefan Themerson, wist ik nog lang niet dat
deze zelfde Themerson zich al jarenlang intensief had verdiept in andermans, en had
toegegeven aan zijn eigen ‘urge to create visions’.
Pas in november 1972 had ik zélf wellicht vaardiger met al of niet bewegende plaatjes
(‘visions’) dan met woorden - het bijzondere genoegen, Themerson als experimenteel
filmmaker te leren kennen en aldus in de reeds gewaardeerde schrijver onverwacht
een cinematografisch geestverwant te ontmoeten.
In de loop van de volgende jaren verblijdde hij me met het toezenden van
verscheidene publikaties, zowel originele alsook fotokopieën, betrekking hebbend
op het veelsoortige visuele werk van hem en van zijn vrouw Franciszka. De laatste
zending bevatte de 60 pagina's dikke catalogus van de in 1982 in drie Poolse steden
gehouden uitgebreide tentoonstelling van Stefan en Franciszka Themersons oeuvre,
onder de titel Poszukiwania wizualne, Visual Researches. Deze rijk geïllustreerde
catalogus bevat een paar instructieve artikelen benevens bio-, biblio- en filmografieën.
Het blijkt dat er voor de Themersons in hun geboorteland Polen veel belangstelling
bestaat; ik tel ook een half dozijn Poolse vertalingen van Stefans literaire publikaties.
Het grootste deel van The Urge to Create Visions wordt ingenomen door een
omstreeks 1945 gemaakte uitgebreide Engelstalige bewerking van Themersons in
1937, in het door hem geredigeerde Poolse filmavantgarde tijdschrift f.a. (‘film
artystyczny’) gepubliceerde essay ‘O potrzebie tworzenia widzen - Du besoin de
créer des visions’. Het boek lijkt ietwat op mijn jeugdbijbel Filmgegner von heute Filmfreunde von morgen (1929) van Hans Richter, evenals Themerson iemand die
schrijft over de kunst waarvan hij zelf het handwerk beheerst - dus geen theoreticus
of criticus. Maar Themerson is minder polemisch en didactisch, eerder poëtisch.
‘Wie heeft de cinema uitgevonden?’ Zo begint het. ‘Er was eens, lang geleden, een
jong meisje dat een handvol gloeiende kooltjes de lucht in gooide; en de vonken
veranderden in sterren.’ (Een Bosjesmanverhaal.)
Niet Gutenberg en Lumière hebben respectievelijk de poëzie en de filmkunst
uitgevonden: ‘Poëzie werd, lang voordat we een manier vonden haar te bewaren in
geschreven of gedrukte karakters, opgeslagen in het menselijk geheugen. “Visions”
werden, lang voordat we een manier vonden om ze te ontwikkelen op film, vastgelegd
in poëzie.’ Zo kon een eenvoudige vrouw vanuit het schip in de glinsterende golven
zeemeerminnen zien; en zo kon de jeugdige Stefan T. ‘the Screen's own life’ zien
toen er in de bioscoop een stuk gekraste filmafval door de projector liep. Want in
ieder mens - van Eskimo tot Bosjesman - bestond, bestaat en zal steeds blijven
bestaan, de intense behoefte aan ‘visions’.
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Stefan Themerson, tekening Siegfried Woldhek

Sprekend over de ontwikkeling van de filmkunst, wijst Themerson met het oog
op de internationale filmavantgarde van de jaren twintig en dertig, op de noodzaak
te breken met de conventionele regels. Slordigheid en toeval kunnen de verborgen
eigenschappen blootleggen van het ‘instrument for creating visions’. ‘Aldus werden,
ondanks de bedoelingen van hun uitvinders, wier doel het was perfect te reproduceren
wat het oog zag, de verborgen mogelijkheden van de ciné-camera en de projector
ontdekt, niet door de regels te volgen, of ze te verwerpen, maar door met ze te breken.’
Hoe staat het met de realiteit van filmbeelden? Die plaatjes zijn als zodanig reëel,
tastbaar en zichtbaar, maar ze representeren tevens op meervoudige wijze een ándere
realiteit. Hier gaat Themerson verder op door, om ten slotte terecht te komen op
fotogrammen (foto's die zonder camera direct in de donkere kamer gemaakt worden),
die volgens hem niet ‘abstracte beelden’ genoemd mogen worden; nee, een fotogram
is de realiteit zelve. Er staan veel van deze fotogrammen in het boek.
Een van de mooiste uitspraken van Themerson over de filmkunst vind ik de
volgende. Over de filmprojector: ‘Waar ik over praat is veel meer dan het stuk
machine in de projectieruimte van de bioscoop. Als Berkeley nu leefde, en zou zeggen
dat de werkelijkheid zoals gezien op het doek het idee is in de geest van de filmer,
zouden deze woorden definiëren waar ons orgaan voor illuminatie eindigt, en waar
het beginpunt ligt.’
Het tweede deel van het boek is een geïllustreerd overzicht van de films die de
Themersons samen maakten. Sommige zijn gedeeltelijk opgenomen met een truc-tafel
van eigen constructie, waarmee schaduwbeelden konden worden geproduceerd,
‘bewegende fotogrammen’.
De vier oudste films zijn verloren gegaan. Van Europa ('31-'32) bestaan nog slechts
losse beelden. Deze film is een illustratie van zijn theorie: ‘Terwijl in grammaticaal
opzicht woorden refereren aan woorden, en in semantisch opzicht woorden refereren
aan dingen, refereren beelden in een collage noch aan woorden, noch aan dingen,
hun betekenis moet ontstaan op een niet-verbale, niet-referentiële, ostentatieve manier
(...) Wat is primitiever dan deze opeenvolging van heupen, brood en gelaat? (...)
Primitieve mensen nemen dit voor wat het is, zonder verdere bijgedachten. Maar
juist
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“sophisticated” toeschouders zoeken naar symboliek en wat niet al. Er was hier
geen symboliek. Het was een gewone visuele statement, uitgedrukt in een eenvoudige
visuele syntax van cinematografische poëzie.’ (Dit is weer eens wat anders dan
montagevoorbeelden van Eisenstein of het beroemde gelaatsexpressie-experiment
van Koelesjov.)
Van de overgebleven drie films (alle van tien minuten) zijn er in Nederland twee
te zien geweest bij twee gelegenheden: bij Themersons bezoek aan Nederland in
Delft, 1972, en in Amsterdam, 1979. The Adventure of a Good Citizen (1937) is een
heel amusante en verrassende film, waarin twee mannen achteruitlopend een
klerenkast met spiegeldeur door stad en land dragen. Mooie spiegeleffecten. (Polanski
zal deze film wel gezien hebben vóór hij zijn ‘Twee mannen en een kast’ maakte.)
The Eye and the Ear (1944-1945) is een prachtige, technisch heel geraffineerde film
op vier liederen van Szymanowski, elk in een eigen stijl gevisualiseerd. Een van de
mooiste, meest poëtische en muzikale films die ik ken. Er bestaat een in 1974 in
Londen door Thomasz Pobóg-Malinowski gemaakte documentaire film, Stefan i
Franciszka, die helaas nooit in ons land te zien is geweest (ook niet in het
Filmmuseum). We bezitten daarentegen wel de hier in 1976 op de televisie vertoonde
kostelijke film van Erik van Zuylen: Stefan Themerson en de taal.
In dit voortreffelijke en mooi geproduceerde boek is op pagina 15 terecht sprake
van J.A. Plateau, de uitvinder van de phénakistiscope (1832), het eerste apparaatje
waarmee men - voor een spiegel en kijkend door de spleten tussen de plaatjes - een
bewegend beeld kon oproepen. Daarbij staat echter: ‘lit from behind by an intermittent
light source’, hetgeen zowel historisch als technisch absoluut fout is. De drie
afbeeldingen onderaan die pagina horen niet bij de tekst (staan ook niet in de
oorspronkelijke publikatie), want ze stellen voor: de praxinoscope (1877), de
projectie-praxinoscope (1879), beide van E. Reynaud, en de zootrope van Horne
(1834). Waarvan slechts acte.
■
E. van Moerkerken is fotograaf en auteur, als Eric Terduyn van onder meer Volgend
jaar in Olysloot en de IJsprinses.
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Een sprong om de tijd te doden
Peter Nijmeijers poëzie; van afstand naar toenadering
De sprong door Peter Nijmeijer Uitgever: Meulenhoff, 71 p., f 22,50
Rein Bloem
De titelreeks van Peter Nijmeijers eerste bundel, De afstand tot (1976), wijst onder
meer op een afscheid: een in het luchtledige wenkende hand, het besef van alweer
gebeurd. De enige manier om zich tegen dat verlopen van tijd, vergankelijkheid, te
verzetten is afstand doen en bewaren. Op allerlei manieren werkt Nijmeijer dat thema
uit, waarbij vooral het kijken, op ooghoogte en op afstand, middels foto's, films en
schilderijen die het waargenomene vastleggen, in the picture is.
Nijmeijers nieuwe bundel, De sprong, begint ogenschijnlijk heel anders, niet met
een afscheid maar met een aankomst, niet met een afstand maar met een definitieve
toenadering:
Je kunt dit niet ontkennen, dit uitzicht
dat als een schip op je afkomt: de kade,
de grijsblauwe bergen, de zuinige avondzon
(later kun je de negatieven vernietigen).
En al ben je hier nauwelijks, je was
hier al eerder, twee wankele voeten
op een bedenksel van ijzer en hout.
Beweegt nu het water of stilstaande jij?
Even zie je niets, zeg je dat ook
de terugblik wordt versperd, loop je,
altijd bij vallende avond, binnen.
Het doet er niet toe of het nu is of ooit.
En al zet je precies op tijd voet
aan de aarzelende wal: Als wat ben je
hier en hoe lang? (Maar hoe je ook doordraait,
je kunt dit niet ontkennen, dit uitzicht.)

Het fotograferen schijnt er niet meer toe te doen, de afstand hoeft niet bewaard te
worden, want je bent waar je wezen moet, voor zolang als het duurt.

Peter Nijmeijer

Zo'n naar inhoud en vorm ontspannen, evenwichtig gedicht is in de eerste bundel
niet te vinden en dat betekent ook in de waardering een enorme sprong vooruit. Hoe
ronder een gedicht, hoe groter de reikwijdte; het is niet alleen de haven bij Dublin
die op je afkomt, maar elke plek waar je thuis hoort.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

Wat in dit eerste gedicht, meteen het mooiste van de hele bundel, als vanzelf lijkt
te lukken, moet in de andere gedichten van de Ierse reeks, De sprong (1), met meer
inspanning nagestreefd worden. Dat is ook een belangrijk betekenisaspect van die
titel: de overal dreigende afstand, het uit elkaar gaan van mensen en dingen, droom
en werkelijkheid, literatuur en leven, moet bedwongen worden door een sprong. In
het derde gedicht wil het registrerende oog niet weten van mist en eventueel
verdrinkende zwemmers, wordt het ontbijt als onverteerbaar terzijde gelaten en lost
de kijker op in de sprong van de rand op het een mensenlichaam lager gelegen
kiezelstrand. Maar dat sprongetje is nog niets vergeleken bij de volmaakte ronding
van de baai in het volgende gedicht, Dalkey, Co. Dublin:
Twee dingen door elkaar
en de bevroren sprong ertussen.

Maar zo'n baai is een natuurlijke aanwezigheid, met mensenwerk stuit je op meer
weerstanden, heb je hulp nodig. Het ligt voor de hand hoe Nijmeijer die in Dublin
vindt, in Ulysses van Joyce. Om in de werkelijkheid thuis te raken zet Nijmeijer zich
af op de personages en lokaties uit het boek, Leopold Bloom, Stephen Daedalus, de
sirenen, Eccles Street number seven dragen bij tot de vereenzelviging. In de twee
Sprong-reeks worden, op één uitzondering na, geen namen genoemd. Die uitzondering
in Een koude maart is het pension De Driesprong en om de ironie (en afstand) nog
te vergroten blijkt die naam ‘inmiddels omgedoopt’ en de bijbehorende driesprong
verdwenen.
Waar zit de sprong van de verbeelding dan wel? In momentopnamen, in de plotse
ontmoeting van regen en een glas water, in de duik die genomen moet worden in
een kamer met uitzicht op zonlicht en een rivier, in Opeens: een onweerstaanbare
drang om te bewegen. Dat zijn drie, uiteenliggende plaatsen in die reeks, waarin de
insisterende herhaling van het woord uitzicht, dat in de hele bundel liefst vijftienmaal
voorkomt, wijst op spanning en drang.
Zou het toeval zijn dat in de volgende afdeling van de bundel, Op één been en
Barrage, de satirische toon van De afstand tot weer rijkelijk klinkt? Op één been
kan je niet lopen, laat staan springen, het is of de herhaaldelijk opduikende kijker
zich neerlegt bij de ontoereikendheid van kunst en bestaan:
schilder en model
poseren bij het leven.

Een barrage is een beslissende laatste ronde voor springpaarden, maar als die veilig,
herhaald en met uitzicht op eeuwig ontbijt genoemd wordt, dan is er alleen maar
sprake van uitstel en wederom afstand, een uitzicht op blinde muren heet het in een
ander gedicht van die reeks. Ik denk dat die twee tussenafdelingen moedwillig als
een verwerking van échec zijn opgenomen, als mislukte sprongen van verbeelding.
In de reeks die de bundel besluit, De verdwijning, zien we weer de nieuwe Nijmeijer,
de dichter die weinig woorden en woordspelingen nodig heeft om in een uitzicht op
te gaan en de afstand de baas te blijven. Er is wel het besef van het verstrijken van
tijd, de onmogelijkheid van vredige stilstand, noodlottig verlies, maar is er ook een
hoopvol perspectief, dat van de dichter:
de deur is gesloten/ toch
staat er iets open/ het is gelukkig
mijn mond.
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De bundel lijkt in drie fases te verlopen: ergens thuishoren, nergens bijhoren,
bescheiden plaats maken. Een sprong-hink-stap proces om de tijd te doden.
■
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Gerrit Komrij
Teringstein, naar J.C. Leyendecker. Joost Veerkamp, 1980
Tering Stein 50

Korte inhoud van het voorafgaande
De acht verdiepingen tellende flat Teringstein is wat huurstelling betreft niet
bestemd voor de echte minima, maar verder wijken de bewoners niet van hun
medemensen af: aan iedereen zit wel een steekje los.
Pamela Pappot die, getrouwd met Gijs en kinderloos, op vierhoog woont en wier
grootste opwinding tot dusverre de kleur van de stoelbekleding gold, ontdekt kort
na elkaar een vondeling, die aan haar onvervulde moederschap beantwoordt, en de
gave van de hypnose, die haar een uitzicht biedt op een zelfstandige werkkring. Het
kind wordt haar ontstolen door de twee homo's Ralph en Siegfried van zeshoog die
negen maanden schijnzwanger rondparadeerden om, spiritistisch angehaucht en
grasduinend in het Ongeziene als ze waren, de geesten te bezweren hun een kind te
schenken.
De confrontatie kan niet uitblijven. Tijdens een schermutseling gaat het inmiddels
dubbel gedoopte kind schreeuwend van hand tot hand. Gijs die dit aanschouwt en
toch al alles haatte wat maar naar kindergeluiden zweemde raakt buiten zinnen.
Hij is zojuist teruggekeerd van zijn handboogclub en schiet nu een pijl af om de
beide heren te verjagen. Het kind valt in een berg luierspelden, door Pamela's hypnose
gebaard, en begint te bloeden. Gijs wordt nu helemaal gek en besluit zelfmoord te
plegen. Hij slaat een luier om zijn hoofd en begeeft zich naar het dak.
Op de achtste verdieping heeft zich rondom de Turk Abdul, getrouwd met Suleika
en vader van negen kinderen, een sekte geschaard die de wederkomst van de neef
van Allah verbeidt. Drie buikdanseressen ontdekken Gijs op de trap naar het dak en
zien hem, vanwege zijn tulband, voor de imam aan. De sekteleden hangen Gijs een
profetenmantel om en de hoeri's strelen hem alom. Gijs vergeet subiet zijn
zelfmoordplannen.
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Maar Suleika herkent hem als de benedenbuurman die er steevast zo'n behagen in
schepte haar kinderen de stuipen op het lijf te jagen. Ze probeert hem zijn ogen uit
te krabben. Gijs wordt van deze moordaanslag gered - door Pamela's hypnose,
uiteraard. (Ze heeft de smaak te pakken.) Hoe haar de buikdanseressen te verklaren?
Gijs besluit om toch maar te springen.
Op vierhoog blijft hij met zijn profetenmantel aan de pijl hangen die Pamela op
het balkon heeft gegooid. Abdul, zojuist teruggekeerd van een omscholingscursus,
ziet zijn sekteleden de doorzonflat van Pamela binnenrennen. Hij trekt zijn
kromzwaard en volgt ze, maar met zoveel vuur dat hij rechtstreeks over het balkon
in het diepe stort. Pamela redt Gijs ten tweede male. Suleika is op het dak bijgekomen
- de wroeging knaagt aan haar omdat ze de grenzen van het mohammedaanse
vrouw-zijn zo heeft overschreden. Ze springt eveneens over de dakbalustrade.
Vervolg op pagina 46
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Het leven een kerstboom
De gelegenheid en de dief
Lodewijk Brunt
Waar de bezuinigingswoede en de roep om solidariteit met de zwaksten in de
samenleving allemaal toe zal leiden weet ik niet, maar één ding lijkt wel zeker: de
economische crisis heeft een opmerkelijke verandering in de waardering van
criminaliteit tot gevolg. Tot voor kort waren rovers, verkrachters en psychopaten de
verpersoonlijkingen van het kwade, hun positie is overgenomen door directeuren
van banken, commissarissen, beheerders van pensioenfondsen en zelfs ministers. Je
ziet mensen tegenwoordig inéénkrimpen als de term ‘witte boorden-criminaliteit’
valt, iemand die achteloos een paar mensen om zeep helpt, baart nauwelijks nog
opzien. Een kruimelmoordenaar vergeleken bij de criminele giganten die het land
en het bedrijfsleven besturen.
De stemming wordt goed onder woorden gebracht door de huispsycholoog van
de Volkskrant, professor Piet Vroon: ‘Een paar jaar geleden maakte de Leidse
psycholoog W. Buikhuisen kenbaar dat er nodig wat moest worden gedaan aan de
gewelddadige jongeren. Buikhuisen is een aardige man met aardig bedoelde ideeën.
Toch vraag ik me af of onze sociaal-economische put van ellende niet beter een paar
blauwe ogen kan krijgen dan dat we jaar in jaar uit voor miljoenen worden opgelicht
door personen die, de laatste brillenmode zorgzaam volgend, zich met de
diplomatenkoffer onder handbereik in dikke BMW's voortbewegen.’
Vroon schreef dit op de poor men's opiniepagina van Nederland, de rubriek Open
Forum (27 augustus 1983). Het zou de eerste aflevering zijn van een hele discussie
over de ‘criminaliteit van de hogere- en middenklasse’.
Omdat er over dat onderwerp dikwijls de grootste onzin verkocht wordt, heb ik
Vroons artikel meteen uitgeknipt. In de hoop iets op te kunnen steken. Tenslotte heb
ik ook een witte boord en zit ik dicht bij het vuur: nog maar enkele weken geleden
werd op de universiteit waar ik werk de beheerder van een subfaculteit naar huis
gestuurd omdat hij tienduizenden guldens achterover zou hebben gedrukt.
Aan de hand van een paar ‘onthutsende psychologische proeven’, aldus de
aankondiging boven het stuk, laat Vroon zijn licht op het onderwerp schijnen. Dat
is me niet meegevallen. De auteur maakt er een potje van: oplichting van de
belastingen, kleine economische criminaliteit, geknoei, moord, diefstal,
oorlogsmisdadigers, fraudeurs, Oppenheimer, het zwarte circuit, kapitaalvlucht,
confessionele politici; je kunt het zo gek niet bedenken of Vroon brengt het met witte
boorden-criminaliteit in verband.
Als een begrip op zo'n manier wordt uitgehold verliest het zijn betekenis en kan
het alleen nog maar dienen als een soort boeman, waarmee je mensen de les kunt
lezen. En die les is, als ik het tenminste goed begrepen heb, dat de mens slechter is
dan hij zich met al zijn vrome praatjes voordoet. Een bijster originele bijdrage lijkt
me dit niet, in een discussie over criminaliteit.
Vroon ontleent zijn inzicht aan een reeks psychologische experimenten. Ik wantrouw
dat soort kennis. Experimenten zijn gekunstelde situaties, waarin vaak op knullige
manier wordt geprobeerd de werkelijkheid na te bootsen om zó bepaalde verbanden
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op het spoor te komen. Het probleem is altijd, vast te stellen of dit iets oplevert dat
ook geldig is buiten het laboratorium. Wat te denken van de zogenaamde
‘Eichmann-experimenten’ die Stanley Milgram heeft uitgevoerd? Daarbij moesten
proefpersonen elektrische schokken toedienen aan zogenaamd onwillige leerlingen.
De meerderheid ging zover om de knop van 450 volt in te drukken. Er zijn
vermoedelijk al bibliotheken volgeschreven over deze proeven, maar wat moet je
daar precies van denken? Mijn indruk is, dat de Milgram-experimenten voor de
meeste mensen die er kennis van nemen een soort van Rorschachtest vormen: ieder
ziet er het zijne in. Persoonlijk krijg ik er altijd een vieze smaak van in de mond, niet
eens zozeer vanwege het gedrag van de proefpersonen, maar eerder door de obscene
geest van de wetenschapsbeoefenaar die zo'n experiment bedenkt. Vroon heeft er
geen moeite mee. ‘Kortom, een witte jas en een koele instructie waren voldoende
voor moord,’ luidt zijn conclusie.
Stel dat hij gelijk zou hebben, dan nog begrijp ik niet wat dit verduidelijkt over
de motieven voor diefstal en fraude. ‘De gelegenheid maakt de dief,’ is de stelling
die Vroon tracht te bewijzen in zijn opstel, maar het verband ontgaat me. Tenzij hij
zou bedoelen, dat je om moordenaar of dief te worden eerst de gelegenheid moet
hebben om iemand dood te maken of om iets te stelen. Tja, dat wil ik wel geloven.
‘De gelegenheid maakt de dief’ is eerder een volkswijsheid dan een
wetenschappelijke uitspraak. Er worden meer vragen door opgeroepen dan
beantwoord. Het enige verschil tussen fraudeurs en andere mensen, zo betoogt Vroon,
is de gelegenheid. Dat is onzin. Gelegenheid is een voldoende voorwaarde voor
fraude, maar geen noodzakelijke voorwaarde: als er niks te frauderen is zal het
moeilijk zijn om fraudeur te worden, maar als er wél iets te frauderen is blijken
sommigen daar gebruik van te maken, anderen niet. Waarom? Díe vraag is interessant.
Ik vermoed dat er legio antwoorden op te verzinnen zijn, maar het beste zou zijn
om concrete gevallen van fraude te bestuderen. Helaas is dat nog maar weinig gebeurd.
Heel begrijpelijk trouwens, want mensen die zich met zulke praktijken bezighouden
zullen doorgaans niet staan te trappelen om nieuwsgierige buitenstaanders toe te
laten. Misschien valt er over fraudeurs wat te leren als je bij je zelf nagaat hoe je
reageerde toen je de gelegenheid had en hem voorbij liet gaan. Ik ken zulke situaties,
zij het sporadisch, en ik leid daaruit af dat je, om tot fraude over te gaan, er zin in
moet hebben. Dat klinkt banaal, maar het is wél iets dat Vroon in zijn stuk onder
tafel veegt. Een cynisch ‘mensbeeld’ als het zijne - ‘je moet de kat niet op het spek
binden’, zegt hij - houdt geen rekening met de mogelijkheid dat mensen kunnen
kiezen om tot bepaalde handelingen over te gaan. Zo'n keuze zou bij voorbeeld
bepaald kunnen worden door een koele kansberekening: vind ik het de moeite waard
om risico te lopen voor een bedrag van honderd gulden? Tienduizend? Een miljoen?
Dat geeft al aan hoe situatiegebonden het begrip ‘gelegenheid’ is.
Een belangrijke reden om niet te wllen frauderen is denk ik, dat het gaat om iets
moeilijks. Je moet het maar kunnen, technisch gesproken. ‘Bekijk een belastinggids
en u blijkt aftrekposten te kunnen krijgen voor zaken die u strikt genomen niet hebt
betaald,’ roept Vroon parmantig uit. Maar daar heb je het al: hij is een knappe
professor, die zulke mogelijkheden onmiddellijk ziet. Ik daarentegen begrijp geen
woord van de belastinggids. Ik denk dat ik er niet tegen op zou zien om de belastingen
beentje te lichten, integendeel, ik word genoeg geplukt. Het probleem is dat ik niet
zou weten hóe. Kennis van zaken is volgens mij een veel scherper selectie-criterium
voor diefstal dan gelegenheid. Je doet dat op door het te leren en daarvoor ben je
afhankelijk van het goede milieu. Om fraudeur te worden kun je beter terecht in het
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zakenleven dan bij voorbeeld in het onderwijs, want de kwaliteiten die je nodig hebt
om een geslaagd zakenman te worden zijn precies de kwaliteiten die je nodig hebt
om een succesvolle oplichterscarrière te doorlopen.
‘De neiging om te stelen is niet genoeg om een professionele dief te worden,’
schreef Edwin Sutherland, de criminoloog die het begrip witte boorden-criminaliteit
heeft gelanceerd. Daar is meer voor nodig, je krijgt pas ‘larceny sense’ - gevoel voor
diefstal - als je de kneepjes van het vak een beetje kent. Dat is niet alleen technische
kennis, maar nog veel meer. Pas als je dat achter de rug hebt heeft het zin om uit te
gaan zien naar een geschikte gelegenheid.
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Kennis & Vernuft
Nieuwe wetten
Rob Sijmons
Wie toch al van de boom der kennis gesnoept heeft, zal zich nauwelijks schamen
voor een vervolgbegeren: een Wet die je naam draagt. Stel je voor, even onsterfelijk
als Archimedes, Pythagoras, Dura, Avogadro, Newton, Mendel, Meden en Perzen!
Inmiddels bestaan er dus vele wetten van Sijmons. Nummer 23 dateert uit de tijd
dat het bistro-koken de horeca teisterde: de kwaliteit van het eten is omgekeerd
evenredig met de lengte van de pepermolen. En verdomd als 't niet waar was. Liep
je weer een houtenborden-kale tafels-brabantsbonten restaurant binnen, en zag je te laat! - zo'n joekel van zeventig centimeter staan, dan wist je met zekerheid: dit
wordt weer een culinaire deceptie. Trouwens: het theoretisch fundament van deze
wet is hecht doortimmerd. Wel eens nagedacht over de fallische symboliek van de
pepermolen? Het kan niet missen, in het onderbewuste van de bistro-kok moet de
grootte van die fallus, en het draaien aan de kop, een achtergrond van erotische
bevrediging hebben.
Met de bistro's verdween de drieëntwintigste wet van Sijmons in de vergetelheid.
Maar door het nieuwe boek van Desmond - De Naakte Aap - Morris werd mijn
geheugen geheel opgefrist. In zijn Pocket quide to manwatching (Triad Granada,
f21, -) formuleert deze Engelse bioloog vele van dit type wetten. Bij voorbeeld deze:
hoe korter de rok, hoe gezonder de economie. Als bewijs dient vooral een plaatje:
de mode per jaar, kleine poppetjes met veel nadruk op roklengte.
Morris staat erom bekend dat hij nogal makkelijk een theorie achter zo'n wet in
elkaar weet te flansen - maar hier laat zijn rijke fantasie hem toch in de steek. Waarom
‘vrouwen meer van hun benen blootgeven als de economie gezonder is, dat is moeilijk
te doorgronden,’ schrijft hij. ‘Tenzij een gevoel van financiële zekerheid hen
onbeschaamder uitnodigend ten opzichte van de man maakt.’ Niet zo'n sterke, moet
Morris gedacht hebben, want hij probeert meteen nog een tweede theorie: ‘Misschien
bezorgt de algemene atmosfeer van financiële activiteit hen (nog steeds die vrouwen)
een gevoel van meer fysiek actief te zijn - een toestand die vergemakkelijkt wordt
door kortere, minder hinderlijke roklengtes.’
Verdomd als het niet waar is: met een minirok kun je financieel-fysiek veel actiever
zijn dan met een lange kokerrok.
Morris maakt in zijn boek ook op vele andere punten gebruik van visuele
bewijsvoering: series plaatjes of series visuele waarnemingen. Door het aapjes-kijken
effect maakt dat Manwatching zo amusant. Maar als bewijs is die illustratie-regen
nogal pover: ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Roklengtes (niet gemiddeld, maar de mode
volgens Morris), gezondheid van de economie (à la Morris) en voilà, de ‘economische
barometer’ volgens Morris. Het aanraken van je zelf (over kin of neus wrijven, bij
voorbeeld) als rustbrengend gebaar: iedereen doet dat van tijd tot tijd, vindt dat
aangenaam, dus waarom zou het niet kloppen?
Maar een bewijs?
Laten we het systeem-Morris eens toepassen op een nieuwe hypothese:
neuspeuteren is een verborgen signaal van emotionele spanning. Het zou een
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Morris-wet kunnen zijn, want het heeft iets onverwachts; ‘uit je neus vreten’ is immers
precies het omgekeerde van gespannen zijn: ontspannen luieren, nietsdoen.
Voorwaarde één voor een degelijk bewijs is dat je de twee variabelen spanning
en neuspeuteren registreert met onafhankelijke meet-instrumenten. Dus niet volgens
de methode van subjectieve waarneming, waarbij één observeerder zowel het aantal
keren turft dat de vinger een neusgat inglijdt als zijn subjectieve rapportcijfers op
een spanningsschaal noteert. Wie op die manier bewijs zoekt zal het immers zeker
vinden.
Bij veel ethologisch onderzoek - de studie van diergedrag - is aan die
basisvoorwaarde niet voldaan. Maar stel nu even dat onze hypothetische
neuspeuter-onderzoeker wél een correcte proefopzet heeft, en dat hij of zij een valide
statistisch verband vindt. Dat hóeft nog niets te betekenen: het kan ook om een
nonsens-correlatie gaan. Als klassiek voorbeeld van dit type miskleun geldt keihard
cijfermatig verband tussen het aantal nestelende ooievaars en het aantal geboortes
in Hamburg, in een bepaalde periode. Waarmee ik maar wil zeggen: het soort wetten
waarin Morris grossiert behoort niet bij de wetenschap maar bij amusement en humor.
Dat is geen schande; en je kunt met een goede quatsch-wet net zo onsterfelijk worden
als Newton. Niemand kent het wetenschappelijk werk van doctor Peter, maar zijn
Principe over mensen in organisaties maakte hem wereldberoemd: iedereen stijgt
door tot hij zijn niveau van incompetentie heeft bereikt. Bekend zijn ook de wetten
van Parkinson en Murphy. Van de laatste - if anything can go wrong, it will - bestaan
ettelijke varianten. Bij voorbeeld een formulering van wiskundige wanhoop: alle
constanten zijn variabelen.
Veel VN-lezers hebben zich rijkelijk gespijsd aan de boom der kennis; zij moeten
dus veel quatschwetten bedacht hebben. Dat is ongetwijfeld ook voor anderen
amusant. Daarom: stuur uw wetten ter publikatie op naar Kennis & Vernuft, en maak
uzelf onsterfelijk.
■

[Gerrit Komrij]
Vervolg van pagina 43
Even later constateert men op vierhoog dat de lijken van Abdul en Suleika zijn
verdwenen. Allah is groot! Maar Allah droeg een groen jagershoedje en heette
Termorshuizen.
De heer Termorshuizen is een necrofiele beleggingsadviseur die met zijn Truus
op de tweede verdieping woont. Hij maakt niet elke dag mee dat het lijken regent.
Truus, niet op de hoogte van zijn neigingen, ontdekt de lijken en raakt in een hevig
innerlijk conflict verwikkeld. Ze besluit de eerste cliënt van Pamela te worden. Pamela
raadt haar aan werk te zoeken.
Intussen vindt de opstanding en hemelvaart, per lift, van Abdul plaats. Suleika
volgt hem uit de dood, maar ze bezit geen kracht genoeg meer en stort in de liftkoker.
Termorshuizen gelooft nu voorgoed aan wonderen. Hij besluit voor de bezoekers
aan de moskee op achthoog, waarvan Gijs en Abdul het heilige middelpunt zijn
geworden, op zijn eigen verdieping een eerlijke nering te openen met vliegende
tapijten en andere religieuze artikelen, ook al omdat een geniepige Vlaamse journalist
lucht heeft gekregen van zijn louche praktijken. Hij legt een wensbassin met
Mekkawater aan waarin vrijwillig munten kunnen worden gegooid.
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Truus merkt dat de lijken zijn verdwenen en wordt door Termorshuizen in hun
kiosk tewerkgesteld. Truus gelooft voorgoed aan Pamela's hypno-therapie.
Om de loop langs de bazar erin te houden snijdt Termorshuizen, na een afspraak
met de projectontwikkelaar die de eigenaar van Teringstein is, de liftkabel door. De
stank die Suleika omhoogzendt wijt hij aan de kookkunst van de Surinamers van
beneden. Truus moet erop af. Ze belandt middenin een revolutionaire samenzwering,
gericht op een volledige integratie van Surinamers met Groot-Nederland, en wordt
gegijzeld. Er volgt in haar aanwezigheid enige paniek om een sirene, die van een
ziekenwagen buiten afkomstig blijkt te zijn, en een schietpartij waarbij de militante
vleugel van de beweging wordt uitgeschakeld en Eppie Maizena en zijn vrouw Antje
van eenhoog, de eerste in een boerenkiel en de tweede met een knipmuts op,
zegevieren. Termorshuizen, die komt kijken waar zijn Truus zolang blijft, ziet alwéér
twee lijken.
Pamela wordt woedend om de defecte lift (ze is, sedert ze ook de negen kinderen
van Abdul erbij heeft gekregen, toch al prikkelbaar) en stoot met de pijl van Gijs het
wensbassin op tweehoog lek, zodat op eenhoog de revolutie in het water valt. Eppie
en Antje vluchten het dak op. Termorshuizen brengt de lijken in veiligheid.
Zal hij zijn aan een Hindelooper schommelstoel vastgebonden Truus in het
Mekkawater laten verdrinken? Is Truus verliefd geworden op Eppie? Wat heeft
Termorshuizen nog meer bekokstoofd met de projectontwikkelaar? Wat zocht de
ziekenwagen voor Teringstein? Hebben Ralph en Siegfried hun kinderloze tijdperk
opgevangen door een teckel te nemen? Hoe zal Eppie zijn vaderlandslievende dromen
verder verwezenlijken? Krijgt de profeet Gijs zijn buik ooit vol van de danseressen?
Hoe zal Pamela haar werk als directrice van een weeshuis met dat van
hypno-therapeute combineren? Wat gebeurt er op de andere verdiepingen?
(wordt vervolgd)
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[Nummer 10 - 22 oktober 1983]
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Vlaams Tijdschrift
Raster

Het veelbelovende dubbele poëzienummer van MAATSTAF (6-7) is voor ongeveer
tweederde gevuld met nieuwe poëzie van bijna alle nu actieve dichters. Die indruk
wekken de vele namen tenminste, maar wie goed kijkt vindt geen poezie van Hans
Faverey, Gerrit Kouwenaar, Wiel Kusters, Rein Bloem: niet de dichters van de ‘witte
poëzie’ dus. Eenderde van het nummer bestaat uit vragen en antwoorden over de
stand van de poëzie in Nederland. Dat schijnt hetzelfde te zijn als vragen naar het
weer, daar valt ook weinig zinnigs over te zeggen. De aanrichters van deze enquête,
de redactie in de personen van Rob Schouten en Peter de Boer hebben weliswaar elf
vragen opgesteld, maar blijkens hun commentaar op de antwoorden, gebeurde dat
al met veel gegeeuw en kijken naar de blauwe lucht. Ze stellen zichzelf de vraag
waarom ze deze enquete hebben gehouden en het even ontwapende als schandalige
antwoord is: ‘Eerlijk gezegd, we weten het zelf ook niet helemaal’. Uit een interessant
boek als De beschaving van J.P. Guépin kan men leren dat men er verstandig aandoet
pas zijn mond open te doen als men iets te zeggen heeft. Deze eenvoudige aanwijzing
uit het gedachtengoed van de retorica was Rob Schouten en Peter de Boer niet bekend:
zij weten niet of ze er wel verstandig aan hebben gedaan al die brieven te versturen,
zoveel portokosten te maken, zetters en drukkers te laten werken. Toen zij op het
idee kwamen moet het mooi zomerweer zijn geweest en iedereen aan het strand of
op de fiets. Als een angstig muisje verklaren zij hun inertie met: ‘Het zijn kalme
tijden, er zijn geen revoluties gaande waarvan de ware aard moet worden gepeild en
niemand heeft ons gevraagd om ondervraagd te worden.’ Het zijn kalme tijden; heel
cultureel Nederland wendt verschrikt het hoofd en ziet in de uiterste verten Rob
Schouten en Peter de Boer schuifelen, wat achterop geraakt. Ze zijn bezig commentaar
te leveren bij de antwoorden op de enquête, in een allerkalmst tempo: ‘Nee, we willen
weinig meer doen dan het geheel karig en zeer generaliserend samenvatten en hier
en daar van kanttekeningen voorzien, voor het gemak van de lezer vooral, die het na
achttien maal elf antwoorden onderhand mag zijn gaan duizelen, maar ook om enige
lijn of niet-lijn in de antwoorden te ontdekken.’ Zeer generaliserend, met of zonder
lijn, maar beslist niet karig moet gezegd worden dat dit de slapste enquête is ooit
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over Nederlandse literatuur gehouden. Alleen de poëzie in dit nummer kan de lezer
redden. Of anders het augustus/septembernummer van HOLLANDS MAANDBLAD
waarin Maarten 't Hart vertelt over zijn belevenissen die gepaard gingen met zijn
pogingen om geen lid van een vereniging of club te worden, een stuk dat de sterke
indruk maakt een lezing te zijn voor... een vereniging. Zoals wel vaker bij zulke
herinneringen van Maarten 't Hart is men als lezer godsblij geen gereformeerde
opvoeding te hebben genoten en dat zou wel eens één verklaring kunnen zijn voor
de gretigheid waarmee ze gelezen worden: dat is ons bespaard gebleven. B.K. Jansma
toont aan dat de invloed van Schopenhauer op Karel van het Reve niet te verwaarlozen
is en dat zijn beroep op Karl Popper gebaseerd is op wishful thinking. Net zo boeiend
is het tweede deel van Dirkje Kuiks essayistische herinneringen over zijn opvoeding
tot lezer en denker onder de titel ‘Huishoudboekje met rozijnen’ of de onthulling dat
de historicus J.C. Boogman zijn jarenlange professoraat heeft gevuld met het schrijven
van steeds hetzelfde boek, citerend uit zijn eigen werken, aldus Bastiaan Bommeljé.
De psychiater P.J. Stolk verdiepte zich in de aantrekkingskracht van de poes en J.
Pen geeft antwoord op door hemzelf gestelde vragen. BZZLLETIN 108 is helemaal
gewijd aan de dichter Hans Andreus, wiens Verzamelde Gedichten binnenkort
posthuum bij Bert Bakker zullen verschijnen. In lange essays buigen Ron Sijthoff,
Peter Berger, Rob Schouten (ditmaal niet karig en niet generaliserend), Harry
Scholten, Redbad Fokkema en Barber van der Pol zich over Andreus poëzie en ze
vragen zich allemaal af waarom ze zijn poëzie in de puberteit hebben stukgelezen.
Barber van der Pol schrijft over Andreus als schrijver van kinderboeken. Van Andreas
zelf staat in dit nummer ‘Een novelle en tijdsbeeld’, wat in feite een vermomde
autobiografie over zijn jeugd in Scheveningen is. Er staan verder essaysitische
bijdragen van J.T. Harskamp en Herman Blom (over Hermans) in dit nummer, maar
het opmerkelijkste werkstuk is van Jacques Kruithof: een essay over de vraag waarom
lezers de dood van de verteller in een roman of verhaal zo'n deceptie vinden. Een
ongebruikelijk onderwerp waar Kruithof met veel voorbeelden onderhoudend over
schrijft. In DE GIDS (nummer 6) wordt Dr. W. Duisenberg, directeur van de
Nederlandsche Bank, geïnterviewd. Hij laat het voorste van zijn tong zien. In de
afdeling over Buitenlandse literatuur wordt het Amerikaanse ‘post-modernisme’ in
de literatuur behandeld. Dat betreft de romans en verhalen van Donald Barthelme,
William Gass, Gilbert Sorrentino, John Barth, John Hawkes en Thomas Pynchon.
Post-modernisme blijkt identiek te zijn aan ‘hogeschoolschrijverij’ omdat deze
schrijvers het schrijven opvatten als een spel dat ze op de universiteit geleerd hebben:
‘Literatuur is een spel met taal en verwijst alleen naar zichzelf’, is een van de
onheilspellende zinnen in het stuk van Christel van Boheemen. Sommig werk van
deze schrijvers is boeiender dan deze beschouwingen. Het is ook een slecht teken
dat men het er in Amerika niet over eens is hoe men deze stroming, waarin de
‘reflectie’ op het schrijven zelf zo groot is, moet noemen: ‘metafictie’, ‘superfictie’,
‘fabulatie’, ‘surfictie’, ‘post-realisme’? In het eerste nummer van het nieuwe,
Belgische tijdschrift DE BRAKKE HOND staat een aardig verhaal van J.-M.H.
Berckmans, ‘Sharon's kind’ waarin in elke zin het woordje ‘en’ voorkomt zonder
dat het storend is, integendeel. Het wandelende kunstwerk Fabiola haalt herinneringen
op aan zijn ontmoeting met Dali; de grotesken van Frank Hellemans zijn niet kwaad.
(Lamorinièrestraat 170, 2018, Antwerpen)
CP

Uitverkoren
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De kracht van het ongrijpbare door Cyrille Offermans (De Bezige Bij) Essays
over de hedendaagse Nederlandse literatuur vanuit literair-historisch en sociologisch
perspectief.
Geheim dagboek deel III door Hans Warren (Bert Bakker) Het deel waarin de jonge
dichter in het begin van de jaren vijftig veel buitenlandse avonturen beleeft.
De fantasten/Vincent en de vrienden van vooraanstaande mannen door Robert
Musil (De Bezige Bij) Twee toneelstukken, vertaald door Hans Bakx en Petra
Ketelaars.

Elliott Sanfield

Badenheim 1939 door Aharon Appelfield (De Arbeiderspers) Een roman over
het voorjaar van 1939 in een kuuroord bij Wenen en hoe de oorlog er bezit van neemt.
Ease my Sorrows door Lev Kopelev (Random House, importeur Van Ditmar) Het
verhaal van de tien jaar gevangenschap in een werkkamp voor intellectuelen, de
sharashka.
Uitverkoren is een lijstje van boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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Italo Svevo: de avonturen van een ironisch zelfontleder
Italo Svevo (1861-1928) is dan wel niet de Italiaanse Joyce of de Italiaanse
Proust, hij is wel van hetzelfde niveau. Het duurde lang voor zijn werk in
Italië werd geaccepteerd, maar uiteindelijk kon men niet meer om de
bijzondere kwaliteiten van boeken als ‘Bekentenissen van Zeno’ en ‘Een
leven’ heen: daarin wordt met humor de literaire psychoanalyse bedreven.
Cok van der Voort schrijft een portret van Svevo, nu zijn werk bijna
volledig in Nederlandse vertalingen van vooral Jenny Tuin te krijgen is.
Begin november verschijnt de bundel verhalen ‘De goede oude man en
het jonge meisje’ bij Uitgeverij Goossens.

Cok van der Voort
‘In de pen van een mens zit maar één roman, en als hij er verscheidene schrijft, dan
gaat het toch steeds om die ene, min of meer veranderde roman.’ Deze woorden van
James Joyce worden door Italo Svevo aangehaald in een brief uit 1925 aan Valéry
Larbaud; en hoewel ze misschien niet van toepassing zijn op alle schrijvers, gelden
ze zeker wél voor Svevo zelf, die ze trouwens twee jaar later nogmaals onderstreept,
wanneer hij tegen de journalist Enrico Rocca zegt: ‘Misschien zult U merken dat ik
mijn hele leven slechts één enkele roman heb geschreven.’
Italo Svevo, in 1861 als Ettore Schmitz in Triëst geboren uit een Duitse vader en een
Italiaanse moeder, verenigt in zijn pseudoniem (letterlijk: Italisch-Zwabisch) de twee
culturen die een belangrijke rol hebben gespeeld in zijn hele vorming, zoals hij zelf
bevestigt in het Autobiografisch Profiel uit 1927: ‘Om de reden te begrijpen van een
pseudoniem dat het Italiaanse en het Duitse ras lijkt te willen verbroederen, moet
men weten welke de functie is die al bijna twee eeuwen aan de Oostelijke Poort van
Italië wordt vervuld door Triëst: de functie van smeltkroes van de heterogene
elementen die door de handel en de buitenlandse overheersing naar de oude Latijnse
stad werden getrokken.’
Triëst is, althans vóór de Eerste Wereldoorlog, inderdaad een levendig centrum,
vooral op economisch gebied; ofschoon de stad historisch en etnisch gezien Italiaans
is getint, fungeert ze tot 1915 als de enige havenstad van het Oostenrijks-Hongaarse
Keizerrijk, waar allerlei volkeren samenstromen. Toch moet op cultureel gebied niet
zozeer gedacht worden aan een smeltkroes waarin heterogene elementen worden
omgesmeed tot een homogeen geheel, maar veeleer aan een verzamelplaats van
contrasten (de operettes van Strauss vinden net zoveel bijval als het muziekdrama
van Wagner). Trouwens, voor zover men van een dominerende cultuur kan spreken,
wordt deze bepaald door de nog positivistisch-naturalistisch georiënteerde bourgeoisie
van de rijke handelsklasse; een cultuur die veel jonge intellectuelen als star en
verouderd ervaren.
Ook Svevo, die al op zeer jeugdige leeftijd literaire ambities koestert, voelt zich
niet altijd behaaglijk in een dergelijk milieu en mijmert over een letterenstudie in
Rome of Florence. En hoewel men achteraf kan stellen dat het geheel eigen karakter
van Svevo's werk juist mede te danken is aan het feit dat hij niet op de Italiaanse
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Parnassus heeft kunnen vertoeven, voelt hij dit zelf aanvankelijk als een groot gemis;
zijn boeken worden verguisd, omdat de taal en de stijl niet zouden deugen, en in een
brief aan Benjamin Crémieux definieert hij zijn plaats binnen de Italiaanse letteren
dan ook als die van ‘een stuk knoflook in de keuken van mensen die niet van knoflook
houden’.

Schopenhauer
Uit het dagboek van zijn broer weten we dat Svevo al heel vroeg met schrijven begint;
maar we weten ook dat zijn literaire aspiraties genegeerd worden door zijn vader,
een welgesteld zakenman, die zijn zoon reeds op twaalfjarige leeftijd naar een Duitse
kostschool stuurt om een handelsopleiding te volgen, die later wordt voortgezet in
Triëst; en wanneer in 1880 het bedrijf van zijn vader failliet gaat, en Ettore gedwongen
is een baantje te nemen bij een bank, kan hij alleen in de schaarse avonduren nog
‘...een beetje Italiaanse cultuur veroveren’.
De ervaringen uit deze periode dienen als achtergrond voor zijn eerste roman, Una
Vita, die hij op eigen kosten in 1892 publiceert bij een onbeduidende uitgeverij in
Triëst. De oorspronkelijke, maar door de uitgever helaas geweigerde, titel was Un
Inetto, een veelzeggende titel, die het best vertaald zou kunnen worden met Een man
zonder eigenschappen; niet alleen omdat dit de meest treffende karakteristiek is voor
Alfonso Nitti, de hoofdpersoon van het boek, maar ook omdat het als embleem kan
worden gezien voor een heel tijdperk, voor de talloze ‘inetti’ die Alfonso zullen
volgen, zowel in als buiten Italië. Het betreft hier personages die de drang tot handelen
missen en de behoefte voelen aan zelfontleding, die geen daden meer verrichten in
een vastomlijnde concrete werkelijkheid, maar gedachten en gevoelens ontwikkelen,
waarin ze hun eigen werkelijkheid scheppen. Wanneer men echter bedenkt dat de
meeste van deze ‘anti-helden’ niet voor 1915 het licht zien, dan is wel duidelijk dat
Una Vita van Italo Svevo historisch gezien een uiterst belangrijk boek is.
Een boek dat het tijdperk inluidt waarin de positivistisch-naturalistische
maatschappij op losse schroeven komt te staan; waar de absolute waarheid en het
blinde vertrouwen in de wetenschap plaats maken voor het relativisme en het
onderbewuste; waar de hechte band tussen mens en wereld is verbroken en het
individu op zoek gaat naar zijn verloren identiteit.
Ook in het nieuwe proza staat niet langer de objectieve beschrijving van de
buitenwereld centraal, maar de verticale ontleding van de individuele Ik; een
personage dat, met Pirandello geproken, niet meer ‘leeft zonder zich zelf te zien
leven’, maar dat integendeel zijn leven beschouwt zonder het te leven.
Alfonso Nitti, de twintigjarige jongeman die van het platteland naar de grote stad
trekt, om te werken bij een bank, terwijl hij eigenlijk naar een literaire loopbaan
hunkert, is zo'n contemplatieve figuur. En hoewel in het boek nog romantische trekjes
zijn te vinden en ook sporen van de Franse naturalistische roman, moeten de
milieuschildering en de ontwikkeling van de gebeurtenissen toch vaak plaats maken
voor de gedachtenwereld van Alfonso. Dit personage is volgens Svevo zelf de
incarnatie van de filosofie van Schopenhauer, waarin ‘de bevestiging van het leven
heel dicht staat bij haar ontkenning’. En ofschoon het ideaal van Schopenhauer - de
serene, haast ascetische kalmte waaruit iedere wil tot handelen is verdwenen en die
slechts bestaat uit zelfkennis - misschien alleen is terug te vinden in de late Svevo,
en zeker niet strookt met het besluit van Nitti om zelfmoord te plegen, is het gevoel
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van willoosheid, dat Alfonso beleeft als een aangeboren, onveranderlijk gegeven,
wel degelijk terug te voeren op de Duitse filosoof: ‘Wie niet de juiste vleugels heeft
bij zijn geboorte zal ze
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1. Svevo met zijn vrouw Livia, dochter Letizia en schoonzoon Antonio Fonda Savio (1919)

2. De bank (links) waar Svevo in Triest vanaf 1878 werkte

3. Italio Svevo ± 7 jaar (1868)

4. De fabriek van zijn schoonvader waar Svevo vanaf 1899 werkte, links zijn huis De Villa
Veneziani

5. Svevo in de tijd dat hij Una Vita schreef (1893)

6. Italo Svevo (1927)
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7. 26 april 1931: de onthulling van het borstbeeld van Svevo in het stadspark van Triest.
Tegenover het beeld van Svevo staat in hetzelfde park een borstbeeld van James Joyce.
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nooit meer krijgen (...) Je sterft precies zoals je wordt geboren, met handen die óf
weten te grijpen óf zelfs niet in staat zijn iets vast te houden.’ De dadenloosheid van
Alfonso is dus niet het gevolg van maatschappelijke verhoudingen, maar ligt besloten
in zijn eigen natuur. Hij voelt zich dan ook absoluut geen verworpeling, maar is er
trots op dat hij anders is.

Italo Svevo 1861-1928
Italo Svevo (pseudoniem voor Ettore Schmitz) wordt in 1861 geboren
in Triëst. Op twaalfjarige leeftijd gaat hij naar een kostschool in
Würzburg om zich te bekwamen in het handelsvak; hij leest er Jean
Paul, Goethe en Shakespeare, in 1878 keert hij terug naar Triëst, waar
hij werkt bij een bank. Hij schrijft een paar toneelstukken en verzorgt
toneel- en muziekrecensies voor de krant ‘L'Indipendente’, waarin
in 1890 ook zijn eerste verhaal verschijnt. In 1892 publiceert hij zijn
eerste roman, Una Vita, zes jaar later gevolgd door Senilità Beide
boeken, die hun tijd ver vooruit zijn, worden doodgezwegen en
teleurgesteld besluit Svevo zijn pen te laten rusten. Hij trouwt met
Livia Veneziani, krijgt een dochter, Letizia en doet in 1899 zijn intrede
in het bedrijf van zijn schoonvader. Vanaf 1901 maakt hij veel reizen,
vooral naar Engeland. Uit deze periode dateert ook de vriendschap
met James Joyce en de ‘ontmoeting’ met het werk van Freud.
Ondertussen schrijft hij korte verhalen en toneelstukken die niet - of
pas veel later worden gepubliceerd.
In 1919 begint hij aan zijn derde roman, La Coscienza di Zeno, die in
1923 verschijnt. Door toedoen van Joyce wordt zijn werk in Frankrijk
een succes, terwijl Eugenio Montale voor erkenning zorgt in Italië.
Uit de laatste periode dateren enkele van de beste verhalen,
toneelstukken en essays, waaronder de lezing over Joyce.
Svevo begint ook aan een nieuwe roman, Il vecchione, die echter
onvoltooid blijft door de plotselinge dood van de schrijver in 1928 ten
gevolge van een auto-ongeluk.

Dromen en gedachten
De bijzondere geaardheid van Alfonso komt behalve op het existentiële vlak ook tot
uiting op literair gebied, namelijk in zijn besluit om samen met de dochter van de
bank-directeur, Annetta Maller, op wie hij verliefd is, een roman te schrijven. Dit
meta-narratieve gegeven, dat trouwens een constant element is in het werk van Svevo
- bijna al zijn hoofdfiguren zijn schrijver - kan tevens gezien worden als een soort
metafoor voor de nieuwe verteltechniek waarmee Svevo zich afzet tegen zijn
voorgangers en tijdgenoten. Alfonso is met andere woorden niet alleen de
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personificatie van de crisis van het individu, maar vertegenwoordigt ook de crisis
van de roman: terwijl Annetta bij het schrijven strikt de hand houdt aan de wetten
van de naturalistische roman (een logisch opgebouwd verhaal met een heldere
verteltrant en veel dialoog) schrijft Alfonso slechts ‘korte fragmentjes, alsof de
schrijver iemand was die door andere ernstige problemen niet al zijn aandacht aan
het verhaal had kunnen schenken en zijn pen de vrije loop had gelaten op het papier,
haar zo nu en dan de richting wijzend zonder zich er erg om te bekommeren als ze
die spoedig weer verliet.’ De kritiek van Annetta ligt voor de hand: ‘Grauw, veel te
grauw. Wie leest er nu graag zo'n stroom van gedachten zonder onderbreking en
zonder ornament? En dan, U vertelt te weinig.’
Dit onbegrip voor de nieuwe romantechniek in het boek zet zich voort buiten het
boek: Una Vita krijgt bij verschijnen nauwelijks enige aandacht en hetzelfde lot treft
ook de tweede roman, Senilità, die in 1898 wordt gepubliceerd. Ook Emilio Brentani,
de hoofdfiguur van dit boek, heeft geen vleugels, en nog meer dan bij Alfonso Nitti
wordt zijn wereld beheerst door dromen en gedachten, die ditmaal niet voortspruiten
uit een vooropgezette, enigszins abstracte filosofie, maar ontstaan uit een reële
menselijke ervaring. Terwijl Alfonso van meet af aan met trotse minachting neerkijkt
op de wereld van de actieve ‘normale’ mensen, tracht Brentani zich aanvankelijk
juist te conformeren aan deze wereld, door vriendschap te sluiten met de beeldhouwer
Balli, een zorgeloze, joviale figuur, die veel succes heeft bij de vrouwen en van het
leven geniet, en door een liefdesaffaire te beginnen met Angiolina, een meisje uit
het volk. Op deze wijze hoopt de vijfendertigjarige employé en romanschrijver een
‘vleugje leven’ te brengen in de grauwe sleur waarin hij met zijn zuster Amalia
verkeert. Maar Emilio bezit nog niet het vermogen van Zeno Cosini (de hoofdpersoon
van de derde roman) om te profiteren van het leven; hij dreigt ten onder te gaan aan
zijn tegenstrijdige gevoelens, totdat hij, aan het eind van het boek, nadat zijn zuster
is gestorven en hij met Angiolina heeft gebroken, terugkeert tot de passieve
levenshouding van het begin; een houding die ook hier niet wordt gemotiveerd met
oorzaken van buitenaf en evenmin wordt ervaren als nederlaag, maar integendeel als
een bewuste keuze wordt gevoeld.
Ieder spoor van het trotse niet-willen van Alfonso Nitti is echter uit Emilio Brentani
verdwenen; en in plaats van zijn willoosheid te bestempelen met een koel
beredeneerde daad, aanvaardt de man zonder eigenschappen nu het compromis van
het leven, de blijvende toestand van ‘seniliteit’, een ouderdom niet van jaren maar
van de geest.
Er zijn verschillende redenen te noemen waarom de eerste twee romans van Svevo
worden doodgezwegen. Afgezien van de gebrekkige presentatie (een zeer beperkte
oplage bij een kleine lokale uitgeverij) moet toch in de eerste plaats geconstateerd
worden dat de tijd gewoon nog niet rijp is voor dergelijke romans, of liever
anti-romans, waarin de crisis zo duidelijk wordt blootgelegd. De naturalistische
schrijvers hebben geen oog voor de crisis, terwijl de antinaturalistische stromingen
zich eraan onttrekken, door te vluchten in een vaag mysticisme of door zich te
verschansen achter de mythe van de Übermensch en het superesthetisme Als we
Svevo moeten geloven is hij zó teleurgesteld over deze miskenning dat hij zijn pen
‘in de brandnetels’ gooit en hem daar vijfentwintig jaar laat rusten. Hij is inmiddels
getrouwd, heeft een dochtertje, doet in 1899 zijn intrede in de verffabriek van zijn
schoonvader, en maakt vanaf 1901 veel zakenreizen, vooral naar Engeland. Toch
blijkt uit de vele brieven die hij stuurt aan zijn vrouw dat hij zich zelf ongeschikt
acht voor het zakenleven en dat zijn pen helemaal niet in de brandnetels ligt. ‘Ik
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geloof oprecht,’ zo zegt hij in zijn dagboek, ‘dat er geen betere weg is om echt aan
het schrijven te komen dan dagelijks te krabbelen.’ Wat hij ‘krabbelt’ zijn vooral
aanzetten tot korte verhalen en toneelstukken die helemaal niet of pas veel later
worden gepubliceerd en die allemaal in het teken staan van die ene grote roman, die
nog niet helemaal uit zijn pen is gekomen. ‘Er moet in mijn hoofd een wiel zitten,’
zegt hij in een brief, ‘dat niet ophoudt die romans te maken die niemand wilde lezen
en dat zich verzet en duizelingwekkend draait.’
En ofschoon Svevo van jongs af een passie heeft voor het theater, moet ook zijn
toneelwerk in de eerste plaats worden gezien als thematisch reservoir voor de romans.
Svevo is geen toneelschrijver; enerzijds treedt hij te veel in het voetspoor van de
heersende bourgeoiskomedie, waarvoor hij echter de vaardigheid mist in de dialoog;
anderzijds (en vooral in de latere stukken) concentreert hij zijn aandacht, net als in
het proza, op de zelfanalyse van de hoofdfiguur, maar mist dan de ‘retorische’
kwaliteiten (die een Pirandello bij voorbeeld tot een zo groot toneelschrijver maken)
om de gedachten te verwoorden. Terecht heeft Eugenio Montale dan ook opgemerkt
dat de beste toneelwerken ‘niet zo zeer komedies als wel delen van geënsceneerde
romans genoemd kunnen worden’. Belangrijk zijn in deze periode de vriendschap
met Joyce, die in Triëst woont en Svevo vanaf 1907 Engelse les geeft, alsook de
ontmoeting met het werk en de therapie van Freud; twee contacten die ongetwijfeld
een rol hebben gespeeld in de wordingsgeschiedenis van de derde en meest bekende
roman, La Coscienza die Zeno die - evenals trouwens Senilità - heel mooi in het
Nederlands is vertaald door Jenny Tuin: Bekentenissen van Zeno.
Wat Joyce betreft steekt Svevo zijn bewondering niet onder stoelen of banken; hij
leest het werk van de Ierse schrijver en voelt zich aangetrokken door diens poëtica.
Wat Freud betreft liggen de zaken zeer gecompliceerd, en je zou haast zeggen
‘freudiaans’, omdat Svevo zijn hele leven een nogal ambivalente houding aanneemt
ten opzichte van de Weense geleerde, wiens invloed echter niet te loochenen valt,
zeker niet in het Triëst van die dagen, waar de gebroeders Weiss als eersten de
psychoanalyse beoefenen en waar de ideeën van Freud vooral weerklank vinden
binnen de grote joodse gemeenschap. Nu erkent Svevo ook wel dat er een
cultureel-historische verwantschap bestaat tussen de ‘filosofie’ van Freud en de zijne,
die beide stoelen op eenzelfde behoefte aan ontleding van de moderne mens; veel
minder duidelijk laat hij zich echter uit wanneer het de psychoanalyse als leer of
therapie betreft. In het essay Ver-
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blijf in Londen beweert hij aanvankelijk niets uitstaande te hebben met psychoanalyse,
om vervolgens te zeggen: ‘Welke schrijver zou eraan kunnen ontkomen om op zijn
minst te dénken over psychoanalyse? Ik kwam er in 1910 mee in aanraking (...) Ik
las iets van Freud, met moeite en een sterke antipathie. Maar de psychoanalyse liet
me niet meer los’ - een haat-liefde houding dus, die zijn sporen zal achterlaten in de
Bekentenissen van Zeno, waaraan Svevo in 1919 begint en die in 1923 gepubliceerd
worden.

Zeno
Ook Zeno Cosini is een man zonder eigenschappen, die denkt, droomt, gevoelens
van jaloezie koestert en angst heeft voor ouderdom en dood. Maar hij heeft - althans
ogenschijnlijk - zowel de minachtende trots van Alfonso als de lege, trieste passiviteit
van Emilio van zich afgeworpen en ingeruild voor een eigenschap die zijn jongere
broers ontberen: de humor, waarmee hij terugkijkt op zijn vaak zo paradoxale leven.
Hij doet jaren zijn best om van het roken af te komen, om ten slotte vergenoegd zijn
dagen te vullen met ‘laatste sigaretten’; hij raakt in vuur en vlam voor de beeldschone
Ada Malfenti, om ten slotte te trouwen met haar schele zuster Augusta; hij voelt de
ware liefde voor zijn echtgenote pas bloeien als hij in de armen ligt van zijn minnares,
zoals hij ook de beste commerciële successen behaalt wanneer hij zich totaal niet
met zijn zaak bemoeit.
De terugblik op dit leven heeft in het boek de vorm van autobiografische
aantekeningen die Zeno op schrift stelt op verzoek van dokter S., bij wie hij in
psychoanalyse zal gaan. En daarmee komt de vraag aan de orde wat de invloed is
van Freud - en meer in het bijzonder van de psychoanalyse - in het boek.
Ook hieromtrent zijn de beweringen van Svevo zelf niet erg eensluidend. In het
reeds genoemde essay zegt hij twee of drie thema's rechtstreeks van Freud te hebben
overgenomen, bij voorbeeld de droom waarin gebeurtenissen verlopen zoals ze
geweest hadden moeten zijn; of de scène waarin Zeno bij de begrafenis van zijn
zwager Guido, die hij altijd als vriend en compagnon heeft bejegend, terwijl hij hem
eigenlijk haat, ‘per ongeluk’ achter de verkeerde stoet loopt. Wat de psychoanalyse
als kuur betreft, de bekentenissen in de eigenlijke zin worden ingeleid en afgesloten
met verwijzingen in de richting van de freudiaanse therapie, maar wel in zeer
negatieve zin. In het Voorwoord spreekt de analyticus dokter S., die meedeelt de
autobiografie van een zijner cliënten te publiceren, en wel ‘uit wraak’ omdat deze
de behandeling voortijdig heeft gestaakt. In het laatste hoofdstuk, dat de titel
Psycho-analyse draagt en de vorm heeft van een dagboek, verklaart Zeno zelf dat
hij na zes maanden met de analyse is gestopt, zich zieker voelt dan ooit, maar van
zijn ziekte houdt en zijn best zal doen te genezen van de behandeling door alle dromen
en herinneringen te vermijden.
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De psychoanalyticus Weiss, die Svevo belooft een artikel over het boek te schrijven
in een Weens vaktijdschrift, voelt zich echter bij het lezen in de maling genomen,
verklaart dat het boek niets te maken heeft met psychoanalyse, en neemt wraak,
evenals dokter S., maar op een andere manier: hij publiceert niets. Nu is Svevo aan
dergelijke wraakacties zo langzamerhand wel gewend en laconiek merkt hij later op
dat het toch prachtig geweest zou zijn als Freud hem persoonlijk een telegram had
gestuurd met de tekst: ‘Veel dank dat U de psychoanalyse hebt geïntroduceerd in de
Italiaanse Esthetica.’

Titelpagina's van Nederlandse uitgaven van Svevo's werk

In werkelijkheid heeft Svevo helemaal niet de bedoeling de psychoanalyse te
introduceren in de Italiaanse esthetica. Hij schrijft in de eerste plaats een roman, die
zo niet niets, dan toch heel weinig heeft te maken met psychoanalyse. De
bekentenissen worden weliswaar geschreven ten behoeve van een behandeling, maar
vóórdat deze begint. Het Voorwoord en het laatste hoofdstuk daarentegen ontstaan
pas nadat de behandeling is gestaakt; en hoewel vooral in het slothoofdstuk de analyse
ter sprake komt, zijn de rollen omgekeerd: dokter S. is niet degene die analyseert,
hij wordt geanalyseerd door ex-cliënt Zeno Cosini.
Maar juist dit psychoanalytische kader kan op nog geheel andere wijze worden
belicht: de spreker uit het Voorwoord is, behalve een gekwetste analyticus, vooral
een persiflage van de verteller-uitgever uit de realistische roman, die zich voor de
geloofwaardigheid van zijn verhaal beroept op een bestaand manuscript. Dokter S.
daarentegen vertelt de lezer onomwonden dat hij geconfronteerd zal worden met een
mengelmoes van waarheden en leugens. Dit wordt beaamd door Zeno zelf in zijn
dagboek; terugdenkend aan de eis van de arts om beelden uit het verleden op te
roepen, zegt hij: ‘Door zo achter die beelden aan te zitten, lukte het me ze te bereiken.
Nu weet ik dat ik ze heb verzonnen. Maar,’ zo voegt hij eraan toe, ‘verzinnen is een
scheppende daad, geen leugen.’ Wie hier spreekt is dus niet alleen de zakenman en
ex-cliënt, maar ook de schrijver Zeno Cosini, die de leugens op het psychoanalytische
vlak rechtvaardigt als fantasie en ze ondergeschikt maakt aan de fictie. Vandaar dat
hij niet is genezen, en ook niet wil genezen: het oproepen van oude, bestaande beelden
lukt niet, omdat het scheppen van nieuwe beelden, de verbeelding, sterker is; was
dat niet zo, dan zou de complete genezing intreden en een einde maken aan iedere
creativitiet. ‘Waarom willen we onze ziekte genezen?’ vraagt Svevo aan de schrijver
Jahier, die in psychoanalyse wil gaan. ‘Moeten we de mensheid echt haar hoogste
goed ontnemen?’
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Italo Svevo in Nederlandse vertaling
Bekentenissen van Zeno. Vertaling Jenny Tuin. Athenaeum-Polak & Van Gennep,
439 p., f59,50
Een man wordt ouder. Vertaling Jenny Tuin. Athenaeum-Polak & Van Gennep, 229
p., f47,Korte romaneske reis. Vertaling Jenny Tuin. Veen, 124 p., f19,50
James Joyce. (Een lezing) Vertaling Jeroen Koolbergen. Peter van der Velden, 53
p., (Niet meer leverbaar)
Dagboek voor mijn verloofde. Vertaling Jenny Tuin, inleiding Mia Meijer. Revisor
Boeken, 71 p., (Niet meer leverbaar)
De goede oude man en het jonge meisje. Vertaling Frederique van der Velden.
Goossens, 87 p., f15, - (Verschijnt begin november)
Een leven. Vertaling Jenny Tuin. Peter van der Velden. (Aangekondigd, maar nog
niet verschenen)

Verwaarloosd
Ook de Bekentenissen van Zeno worden in 1923 met ‘een absoluut onbegrip en een
ijzige stilte’ ontvangen. Bitter teleurgesteld wendt Svevo zich tot Joyce, die inmiddels
in Parijs woont en het boek laat lezen aan Larbaud en Crémieux; zij zijn onmiddellijk
enthousiast en in februari 1926 brengt het tijdschrift Le Navire d'Argent een artikel
van Crémieux dat de geschiedenis in zal gaan als de ‘Franse ontdekking van het
fenomeen Svevo’. De loftuitingen van de Fransen werken in Italië echter als een
boemerang; vooral de opmerking van Crémieux dat de Italianen een groot man hebben
‘verwaarloosd’ zet veel kwaad bloed. In de Corriere della Sera verschijnt een stuk
met de sarcastische titel ‘Een voorstel tot beroemdheid’ van Giulio Caprin, die
woedend opmerkt: ‘Men kan deze Franse vrienden dankbaar zijn dat ze een
antiliterair curiosum in de Italiaanse literatuur hebben gesignaleerd. Maar dat is
dan ook haast alles.’ Nog scherper is de schrijver Guido Piovene (die later trouwens
wel zijn oordeel herziet): ‘Wat is de verdienste van Svevo?’ vraagt hij zich af. ‘Dat
hij zich, meer dan iedere andere Italiaan, heeft aangesloten bij die passief analytische
literatuur, die ten
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top werd gedreven door Proust, en ontaarde kunst is, als kunst tenminste het werk
is van levende en actieve mensen; als een schilder tenminste meer waard is dan een
spiegel.’
Nu kan zeker niet ontkend worden dat het artikel van Crémieux sterk chauvinistisch
is gekleurd, wat leidt tot een aantal oppervlakkige vergelijkingen (zoals de
onuitroeibare ‘Svevo, de Italiaanse Proust’; of ‘Alfonso Nitti, monsieur Bovary’),
maar de Italiaanse reacties worden toch niet in de eerste plaats geboren uit een gevoel
van naijver. Integendeel, nog steeds blijkt hoeveel onbegrip (maar ook afkeer) er
bestaat voor de anti-held en diens zelfontleding; een afkeer die in deze periode tevens
op het politieke vlak wordt gevoed door het fascistische regime, dat slechts gebaat
is bij actievelingen die zich zelf nooit een spiegel voorhouden.
Behalve om zijn thematische en verteltechnische vernieuwingen wordt Svevo ook
aangevallen om zijn stijl. Het Italiaanse proza, met als spil het tijdschrift La Ronda,
streeft naar een klassieke evenwichtige vorm, naar een symmetrische, harmonische
compositie, vervat in een sierlijke stijl, waarmee het eenvoudige en pragmatische
taalgebruik van Svevo een schril contrast vormt.
Maar er bestaat ook nog een ander Italië: het in 1926 opgerichte tijdschrift Solaria,
dat, in tegenstelling tot La Ronda, van het begin af veel aandacht besteedt aan
buitenlandse literatuur en openstaat voor de experimenten van de hele Europese
avant-garde, wijdt in 1929 een heel nummer aan Svevo. En reeds vier jaar eerder, in
1925, brengt Eugenio Montale in het tijdschrift L'Esame een ‘Hommage aan Italo
Svevo’, een artikel dat gevolgd wordt door vele andere en de weg zal effenen voor
de erkenning van Svevo in eigen land. Montale wijst erop dat Svevo in de jaren '90
ongeveer als enige in Italië de voorbode is geweest van de moderne Europese roman,
zonder dat men hem daarmee het etiket mag opplakken van de Italiaanse Proust of,
zoals de Engelse kritiek heeft gedaan, van een ‘Italian Joyce’.
Afgezien van de macro-culturele overeenkomsten die de hele tijdgeest bepalen,
heeft Svevo weinig gemeen, noch met de Franse noch met de Ierse ‘analyticus’. Je
hoeft maar één bladzijde van Proust en Svevo naast elkaar te leggen om het
hemelsbrede verschil te zien tussen de langademige zinnen van de Fransman met
hun grote evocatieve kracht, en de zakelijke en laconieke mededelingen van Svevo.
Maar vooral het element tijd heeft in de twee auteurs een volstrekt verschillende
functie: terwijl zich voor Marcel in de kleinste dingetjes uit het heden een heel
verleden opent, dat hij tracht te vereeuwigen in een onovergankelijke tijd, wordt
Zeno door de arts gedwongen zijn verleden terug te roepen, hetgeen, zoals gezegd,
niet lukt, want ‘het dwingende heden treedt opnieuw naar voren en trekt een sluier
over het verleden’.
Proust brengt het heden naar het verleden, Svevo doet het verleden teniet in het
heden. ‘Ik zal dus het heden beschrijven en dat deel van het verleden dat nog niet is
verbleekt, niet om de herinnering eraan te bewaren, maar om tot me zelf te keren,’
zegt de oude hoofdpersoon, ook weer schrijver van beroep, uit Il vecchione, de roman
die het vervolg had moeten zijn op de Bekentenissen, maar onvoltooid bleef door de
plotselinge dood van Svevo in 1928. De tijd ligt voor het sveviaanse personage
verankerd in het heden, en als Zeno Cosini aan het eind van zijn biografie waar, zoals
gewoonlijk, heden en verleden samensmelten, dan ook beseft dat het heden lijdt aan
een vreselijke ziekte (we zijn in de Eerste Wereldoorlog), ligt de enig mogelijke
redding voor hem in een totale vernietiging van dat heden; hij stelt zich voor dat er
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in het geheim een explosief wordt uitgevonden van ongekende kracht, dat op het
centrum van de aardbol wordt geplaatst en zo met een enkele knal de aarde tot haar
nevelvorm zal terugbrengen. Hij kan niet bevroeden hoe actueel dit klinkt in 1983.

James Joyce
Wat Joyce betreft, nog afgezien van diens enorme culturele en filologische bagage,
geworteld in katholicisme, mythologie en romantiek, waarvan in Svevo geen spoor
is te vinden, gaat de vergelijking vooral mank wanneer men in het werk van Svevo
de ‘monologue intérieure’ wil zien, die in Joyce zo'n belangrijke plaats inneemt. Het
is trouwens opvallend dat Svevo in de lezing die hij in 1927 houdt over Joyce dit
nieuwe verteltechnische element wel onderkent, maar het niet benoemt en het ook
niet goed weet te plaatsen. Als we echter onder ‘inwendige monoloog’ de vorm
verstaan, waar elke afstand tussen denkend en handelend personage is verdwenen,
waar de logische opbouw is vervangen door de vrije associatie, waar elke gerichtheid
op een toehoorder ontbreekt, dan is er in het werk van Svevo geen zin te vinden in
deze vorm: Alfonso en in mindere mate Emilio worden nog niet helemaal losgelaten
door een anonieme verteller, die hun gedachten verwoordt, ook al treedt hij nimmer
op de voorgrond. En wat Zeno betreft, de ironische humor, die zo'n belangrijke rol
speelt in de bekentenissen, is juist te danken aan de grote afstand tussen de twee
ik-figuren, de jongere Zeno Cosini als pasgetrouwde echtgenoot en zakenman, en
de oudere Zeno Cosini, die schrijft en op haast iedere bladzijde de beweegredenen,
gedachten en gevoelens van zijn vroegere ‘ik’ in twijfel trekt of corrigeert, waardoor
het spanningsveld ontstaat tussen ‘toen’ en ‘nu’, dat zo karakteristiek is voor veel
autobiografische romans. Wat niet wegneemt dat er diepgaande verschillen bestaan
met de traditionele autobiografie: het lukt Zeno absoluut niet ab ovo te beginnen, en
als hij wel begint, vertelt hij niet zozeer wat hij vroeger allemaal deed, maar veel
meer wat hij niet deed, wat hij had moeten doen, wat hij dacht, voelde en vooral wat
hij loog.
Het meest verrassende is echter dat de opmerkingen over die leugens van vroeger
op hun beurt zélf als leugens worden bestempeld, en wel door de ‘derde ik’, de
dagboekschrijver uit het slothoofdstuk, die hiermee eigenlijk het bestaan ontkent van
een waarheidsgetrouwe autobiografie, terwijl de autobiograaf zijn status van verteller
boven de geschiedenis moet inruilen voor de rol van personage binnen de
geschiedenis; een personage dat weliswaar van alles kan vertellen over zijn vroegere
ik, maar dat - in tegenstelling tot de traditionele autobiograaf - niet langer het laatste
woord heeft. De Zeno die de bekentenissen doet wordt achteraf zelf van onwaarheden
beticht door de Zeno die het dagboek schrijft en die de lezer lijkt te willen
waarschuwen dat hij de frequente formule ‘ik herinner me...’ moet lezen als ‘ik lieg,
ik fantaseer of, wat hetzelfde is, ik creëer.’ Of en in welke mate er geloof moet worden
gehecht aan de derde ik, laten we maar in het midden, maar het staat vast dat de lezer
door de gelaagdheid in drie verschillend denkende Zeno's volkomen in het ongewisse
raakt omtrent waarheid en onwaarheid. En daarmee is Zeno Cosini een van de
duidelijkste voorbeelden van de verbrokkelde persoonlijkheidsstructuur van het
individu dat zich zelf heeft verloren.
Door de artikelen van Montale, Solaria en de grote belangstelling vanuit Frankrijk
groeit de roem van Svevo gestaag en het is overduidelijk dat hij hunkert naar
rehabilitatie. De brieven aan de Fransen zijn tegelijk vleiend en dwingend, en in de
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overigens zeer interessante correspondentie met Montale blijkt hij slechts oog te
hebben voor één ding: de tweede druk van Senilità, die inderdaad in 1927 verschijnt,
niet in de laatste plaats door de tactische hulp van de dertig jaar jongere Montale.
Voor de poëzie van Montale (die net zijn Ossi di Seppia heeft gepubliceerd) heeft
Svevo niet de minste belangstelling, hij vraagt de dichter zelfs waarom hij zich niet
eens uitdrukt in een helder stukje proza. Wanneer dan ook in 1965 deze briefwisseling
als bundel verschijnt, definieert de inmiddels wereldberoemde Montale de brieven
van Svevo heel fijntjes als ‘a portrait of an artist as an old man’. De miskende auteur
is als thema ook aanwezig in enkele korte verhalen uit de laatste periode, bij voorbeeld
in Een geslaagde grap, waar de niet succesvolle schrijver Mario Samigli zijn tijd
vult met het schrijven van zeer korte fabels, die in de moraal ook weer hetzelfde
thema belichten. Of in De moeder, waar het lot van een door zijn moeder verstoten
kuikentje wellicht een metafoor is voor de door Italië verguisde auteur.
Wanneer deze thematiek, en daarmee de zeer scherpe spot en het verholen sarcasme,
wordt verlaten, ontstaan verhalen als de Korte romaneske reis waar de ironie de
mildheid krijgt van een oude man die glimlachend het leven beziet. Tijdens de treinreis
van de heer Aghios trekken nog eenmaal alle typisch sveviaanse thema's aan de lezer
voorbij, de droom, het roken, de psychoanalyse, de liefde, de leugen en vooral de
zelfbeschouwing, waarna de cirkel zich sluit met II vecchione, de oude Zeno die
letterlijk de filosofie van Alfonso herhaalt (‘ik leef met dezelfde inertie waarmee men
sterft’) en zijn pen nog steeds niet laat rusten, ofschoon hij heel goed beseft niets
nieuws meer te kunnen toevoegen aan de woorden van zijn jongere broer: ‘Eens
schreef ik een roman,’ zo zegt hij, ‘voor een psychoanalytische behandeling. De
behandeling slaagde niet, maar het papier bleef bestaan. Wat is het waardevol!’
De ene grote roman die Svevo wilde schrijven, heeft met de Bekentenissen van
Zeno haar definitieve beslag gekregen. Het is inderdaad een zeer waardevolle roman,
met drie hoofdstukken die, om nogmaals met Montale te spreken, ‘in zijn geheel
gelezen dient te worden, maar wel in de juiste volgorde’.
■
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Het ideaal van het hier en nu
Offermans en de tegengeschiedenis in de moderne literatuur
De kracht van het ongrijpbare Essays over literatuur en maatschappij
door Cyrille Offermans Uitgever: De Bezige Bij, 379 p. f45,Carel Peeters
Bij zijn essays en kritieken over de moderne literatuur betrekt Cyrille Offermans op
een vanzelfsprekende manier historische en sociologische literatuur. Speciaal één
boek, Dialektik der Aufklärung van Max Horkheimer en Theodor Adorno, gebruikt
hij als leidraad. Het boek is de belangrijkste studie afkomstig van de filosofen van
de Kritische Theorie, over wie Offermans eerder zijn boek Macht als trauma schreef.
Het aspect van Dialektik der Aufklärung dat in Offermans' nieuwe, hecht
samenhangende bundel essays centraal staat, is dat van het rationalisme en de
eenzijdige ontwikkeling die zij sinds de Verlichting heeft doorgemaakt.
Het boek van Horkheimer en Adorno werd in de oorlog geschreven en in 1947 in
Nederland gepubliceerd. De pessimistisch gestemde schrijvers constateerden dat met
de overwinning van het fascisme de idealen in de leus van de Franse Revolutie,
vrijheid, gelijkheid en broederschap, nu verder wel lagen dan ooit. Voor Horkheimer
en Adorno was het totalitarisme en het fascisme geen aberratie van de geschiedenis,
zij volgden logisch uit het gebruik dat de heersende en toonaangevende klassen in
de negentiende eeuw maakten van het door de Verlichting gepropageerde rationalisme:
zij pasten het toe op de economie en bijgevolg op de sociale verhoudingen. Elke
menselijke activiteit ging in het teken van de economische vooruitgang staan en
uitbuiting en exploitatie van arbeidskracht werd een door de economie verantwoorde
gewoonte. Het rationalisme werd op een puur technische manier aangewend met
voorbijgaan aan alle menselijke vermogens en verlangens die niet direct in dienst
van de economie stonden. Rationalisme werd synoniem met het beheersen van de
natuur, of dat nu in de gedaante van natuurlijke hulpbronnen of mensen was: ‘Of een
maatregel rationeel is of niet wordt niet bepaald door de mate waarin hij kan
bijdragen aan een grotere algemene rechtvaardigheid of door de vraag of hij bijdraagt
aan de beheersing van alles wat er “zomaar” is: de natuur.’ Het rationalisme
ontwikkelde zich eenzijdig technisch en ‘esthetische of morele criteria spelen daarbij
geen enkele rol’.
Het rationalisme werd een eenzijdig instrument ter beheersing van de natuur en alles
wat daar onder kan vallen: het lichaam, het dionysische, het gevoel, het dichterlijke
ten gunste van het verstand, het apollinische, de rede, het burgerlijke. Horkheimer
en Adorno beschouwden Odysseus als ‘het oermodel van de burger’ schrijft
Offermans, omdat hij ‘geen emoties en driften kent onafhankelijk van de
zelfhandhavende rede’. Hij liet zich door zijn manschappen aan de mast van zijn
schip vastbinden om niet voor het verlokkende gezang van de Sirenen te bezwijken.
Odysseus neemt maatregelen tegen de verlokking, de mannen op het schip mogen
het gezang niet eens horen en hebben bijgevolg geen idee van de genoegens die daar
worden voorspeld.
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Instrumenteel denken
Volgens Offermans is het kenmerk van de moderne literatuur dat zij zich teweer stelt
tegen het door het eenzijdige rationalisme geïnspireerde ‘instrumentele’ denken.
Deze gedachte beheerst De kracht van het ongrijpbare, of hij het nu heeft over ‘de
domesticatie van de innerlijke cultuur’, Hobbes, Machiavelli, de schizofrenen van
Reiner Kipphardt, over het werk van Beckett, over Marike van Nimweegen, Valéry,
P.C. Hooft en Constantijn Huygens, Walter Benjamin, Proust of Paul van Ostayen,
de Nederlandse poëzie of het proza van Nooteboom, Matsier, Chapkis, Schippers,
Ritzerfeld of Vogelaar. Deze opsomming geeft al een indruk van Offermans'
belangstelling. Zijn veelzijdigheid gaat gepaard met groot inlevensvermogen, gestuurd
door enkele centrale ideeën. Tegenover de alomtegenwoordige instrumentalisering
houdt Offermans een pleidooi voor een literatuur waarin schrijvers er blijk van geven
zich bewust te zijn van de buiten hen om ‘gedekreteerde orde’ en waarin ze bewust
proberen eraan te ontkomen. Dat kan volgens Offermans alleen als zij zich,
doordrongen van het historische en tegenwoordige instrumentalisme, een manier van
denken en schrijven eigen maken die niet ‘intentioneel’ of ‘instrumenteel’ is, maar
‘onwillekeurig’. Om hen heen is immers alles al intentioneel en instrumenteel. Het
is de bedoeling dat die orde door de literatuur wordt verstoord.

Cyrille Offermans, foto Jan van der Weerd

Offermans zet zijn ideeën omtrent de aard van de moderne literatuur uiteen middels
excursies over de genoemde schrijvers, dichters en filosofen, in het bijzonder aan de
hand van Paul van Ostayen en zijn opvattingen over poëzie. De groteske Het bordeel
van Ika Loch is het uitgangspunt omdat Van Ostayen in Ika Loch de nietsontziende
koude berekening heeft gepersonifieerd, wier hele habitus is ingesteld op de eisen
van haar bedrijf; zij is voor Offermans een prototype, waarin het kapitalistische
denken en doen wordt voorgesteld. Via haar komt Offermans bij Van Ostayens
onderscheid tussen romantisch en organisch expressionisme, waarmee het verschil
tussen burgerlijke en moderne literatuur wordt aangegeven: het romantisch
expressionisme is de uitdrukking van de ‘som van ervaringen’, het organisch
expressionisme is de ‘optiek van het eerste zien’. Het romantisch expressionisme
noemt Offermans ‘autoritair’ omdat het de toeschouwer wil ‘overmannen’; het
organische is ‘veel passiever’, het ‘zuigt de aandacht van de toeschouwer bijna
onmerkbaar op’. De romantisch expressionist, zo interpreteert Offermans, heeft
dezelfde intenties als Ika Loch met haar hoeren: voor beiden gaat het om objecten,
om ‘waar’, de toeschouwer is primair ‘klant’. Het organisch expressionisme wil
voorkomen dat het ‘waar’ is, het wil ‘antiwaar’ zijn. In het romantisch expressionisme
zit slechts ‘plan, bedoeling, uitleg of programma’, terwijl in het organische de
bedoelingen via de ‘woordkunst’ boven komen zodat de woorden van de dichter
‘ontsluierend’ werken ‘als de dingen in de natuur’
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De organische dichter gebruikt de taal niet als louter communicatief middel. Dit
leidt ertoe dat zijn ‘woordkunst’ sterk formalistisch wordt. Dat is ook te zien aan
veel moderne schrijvers die in deze geest te werk gaan. Het is geen onbekend
verschijnsel dat de aanleiding tot literatuur - een ontroering, idee, gedachtenconflict
- in de vorm verdwijnt. Het is evenmin ongebruikelijk dat de geformaliseerde literatuur
uiterst dun van in-
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houd is en dat de vorm dat tracht te verhullen. Het is logisch dat Offermans uitkomt
bij de mystieke kant van Van Ostayens poëzie.
Uitgaande van Offermans' analyse van Van Ostayens poëtica en zijn toepassing
ervan op andere schrijvers, zou men kunnen zeggen dat de schrijvers waarin
Offermans belang stelt de volgende gedachte gemeen hebben: de hedendaagse
maatschappij is zo in de ban van de economie, de publiciteitsmedia, de cultuurindustrie
en de bureaucratie dat de betekenis van de schrijver nog slechts tot uiting kan komen
als hij zich hiervan afwendt en zich opsluit in zijn métier: de taal. De afkeer van alles
wat deze maatschappij voortbrengt en regelt is echter wel degelijk aanwezig: in de
vorm van de literatuur. Het proza is niet in te passen in het gewone, communicatieve
taalgebruik, er wordt niet rechttoe, rechtaan verteld, de aandacht van de schrijver is
gericht op het esthetisch taalspel. Deze sterke aandacht voor de taal en voor de
esthetische kant van de literatuur heeft van de marxistische literatuurkritiek een even
radicale als globale literatuurfilosofie gemaakt. De afstand tussen de literatuur en de
maatschappij is er door vergroot: dáár is de maatschappij, hiér is de literatuur die
zich vormen en een taalgebruik kiest die er haaks op staan, zodat die literatuur niet
door de maatschappij kan worden geannexeerd. De literatuur is door de grotere
aandacht voor de esthetiek zelfstandiger, autonomer geworden; ze trekt zich in zich
zelf terug, omdat daarin nog een rest van vrijheid te vinden is. Het engagement van
de moderne schrijver zoals Offermans hem ziet is even radicaal als indirect geworden.

Ruimhartig
Offermans' literair-historisch besef gaat vergezeld van menselijk inzicht waardoor
de individuele schrijvers en hun werk tot hun recht komen. Offermans redeneert hen
weliswaar in zijn grote lijn, maar het is overtuigend omdat zijn grote lijn ruimte biedt
aan veel soorten schrijvers, van Nooteboom tot Vogelaar, van Matsier tot Kousbroek
en Beckett.
Door deze weldadige ruimhartigheid ziet men dat Offermans schrijvers waardeert
die zich minder bewust zijn van de ‘Instrumentalisering’ om hen heen dan Offermans
zelf. Hij haalt die elementen naar voren die het werk karakteriseren en tegelijk zijn
grote lijn bevestigen. Het boek dat in De kracht van het ongrijpbare niet ter sprake
komt, maar wel op de achtergrond aanwezig is, is Der Mann ohne Eigenschaften
van Robert Musil. De hoofdfiguur van Musils roman, Ulrich, splits zich als het ware
in alle schrijvers die Offermans behandelt: in hun werk interesseert Offermans zich
voor die elementen die zonder eigenschappen zijn, want iemand met eigenschappen
is grijpbaar voor de maatschappij en de wereld. Het herinneren van Proust is niet een
vermogen, het is iets dat onwillekeurig, onbewust plaatsheeft. In Nootebooms Een
lied van schijn en wezen richt zijn aandacht zich niet op de zelfverzekerde
bestsellerauteur waarmee de andere schrijver voortdurend in discussie is, maar op
die andere schrijver, omdat die een verhaal ‘zichzelf laat schrijven’. In Matsiers
verhaal ‘Esse est percipi’ haalt hij het feit naar voren dat de verteller wil opgaan in
de tijd. Bij Ritzerfeld ziet hij dat ‘onnadrukkelijke bewegingen’ niet tot ‘nieuwe
vormen leiden’. Bij Schippers dat waargenomen wordt ‘wat zich zonder redenen
beweegt, los van enig nut, enige functie of redenering’. Alles waar Offermans'
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aandacht naar uitgaat heeft te maken met de afwezigheid van eigenschappen, etiketten,
rationalisaties, gewoonten, codes en alles met de aanwezigheid van door middel van
taal opgeroepen natuurlijkheid, onwillekeurigheid, onbevangenheid, verlangens, het
onbewuste, het hier en nu. Dat oproepen kan niet plaatshebben in de vorm van een
gevoelsluitstorting van de schrijver, maar middels een bewuste omgang met de taal.
De natuurlijkheid waar het Offermans om gaat was ook al de beschermeling van de
Romantici, de voorvaderen van de moderne schrijvers, behalve dat de moderne
schrijvers een veel bewustere verhouding tot de maatschappij hebben: hoe agressief
het ook klinkt, er is sprake van een strategie ten opzichte van alle andere
taalgebruikers. Die laatsten degraderen volgens Offermans de taal tot een louter
middel, terwijl de moderne schrijver zich, overdreven gezegd, bij elk woord, zin,
alinea of boek afvraagt hoe het zich verhoudt tot de maatschappij en haar
taalconventies. Afgezien van Benjamin en Proust roept Offermans ook Schiller als
getuige op, omdat die in zijn boek Über de ästhetische Erziehung des Menschen
over, zoals de titel al zegt, de esthetische opvoeding van mensen schrijft waarbij hij
de harmonie tussen vorm en inhoud, lichaam en geest, gevoel en verstand
verwerkelijkt zag in het ogenblik: ‘Het gaat hem,’ schrijft Offermans, ‘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 “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” schrijft Schiller. Kunst was voor hem van belang
omdat ze het verlangen naar een leven kan oproepen dat niet opgaat in de strijd om
het bestaan, in de noodzaak van de natuurbeheersing en de opgelegde zelfbeheersing.
Pas daarbuiten wordt vrijheid denkbaar, kunst kan het verlangen naar vrijheid
oproepen omdat ze die zelf partieel realiseert.’

Extatische ogenblikken
Dit pleidooi voor in taal opgeroepen ‘extatische ogenblikken’ keert in verschillende
gedaanten in alle essays terug. Het zijn de ogenblikken waarin men vrij is van elke
dwang. Het is neiging naar het mystieke die bij een essayist als Offermans opvalt
omdat die is ingebed in intelligente, erudiete, nuchtere en zelfbewuste redeneringen
en analyses. Deze neiging valt des te meer op omdat hij gezien moet worden in het
licht van wat Offermans schrijft over de klassieke utopisten. Het beeld dat hij schetst
van de utopische maatschappijen zoals Thomas More en Campanella zich die
voorstelden, komt neer op een overgeorganiseerde samenleving waarin alles geregeld
is, van het werk tot de geboortenregeling. Van deze historische utopieën moet
Offermans - en Vogelaar, die er ook over heeft geschreven - niets hebben. De nieuwe
utopie, die anti-utopie of atopie wordt genoemd, die Offermans en Vogelaar voor
ogen hebben is precies het tegendeel: het utopisch ideaal is nu de negatie van elke
georganiseerde sociale orde, bevindt zich ‘in de objectivering in taal’ en doet zich
niet meer voor als ‘anticipatie van een collectief geluk of normatieve voorbeelden’.
Het geluk van de anti-utopie is nu te vinden in ‘individuele (taal)momenten’, in
concentratie op het hier en nu, en in een ‘hoogopgevoerde tegenwoordigheid van
geest’.
Dit idee van een anti-utopie in de moderne literatuur is al te vinden bij Walter
Benjamin en Robert Musil. Decennia later komt hij, onafhankelijk van Benjamin en
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Musil, ook voor bij Roland Barthes, iets waar Vogelaar op wijst in zijn boek
Oriëntaties. Bij Barthes heet het ‘stopos’ en het staat ‘voor iets wat niet door definities
of kwalificaties is vastgelegd, het eenmalige; het tegendeel dus van topos, dat zowel
plaats als gemeenplaats betekent.’
Het sterke verlangen om zonder noemers te leven in het hier en nu is wel de meest
radicale ontwikkeling die zich denken laat als men zich realiseert dat zij voorkomt
uit het marxisme. Dit rest er van de sociale theorieën, maatschappij-analyses,
geëngageerde literatuur en de kritische theorie: extatische ogenblikken.
Het is een belangwekkende ontwikkeling die zich hier heeft voorgedaan. Zij heeft
veel gemeen met de literatuur die zich onafhankelijk van politieke, of sociale theorieën
heeft ontwikkeld. Literatuur van enige betekenis heeft zich altijd al te weer gesteld
tegen de ruwe instrumentalisering van het denken en ervaren. De literatuur leeft met
de resten van de Romantiek, waarin de waarde van de natuur, het instinct, van emoties
en gevoelens voorop stond. Deze verwantschap tussen de bewust moderne schrijvers
en schrijvers die zich minder bewust zijn van de culturele, literaire en
politiek-historische betekenis van hun werk verklaart waarom Offermans in
laatstgenoemden elementen aantreft die hem aanspreken.
Het moet niettemin opvallen dat er een groot gebied open ligt tussen de klassieke
utopieën van een streng geordende samenleving, en de kleinst denkbare menselijke
uiting van het ‘extatische ogenblik’. Het is precies in dit gebied dat veel literatuur
geschreven wordt waarin wél ‘intentioneel’ wordt gedacht, maar niet op de manier
van, wat Offermans noemt, de ‘gedekreteerde denkorde’. In dit gebied bevinden zich
schrijvers als Saul Bellow, Philip Roth, V.S. Naipaul, Bernard Malamud, Mary
McCarthy. Zij zijn tot op zekere hoogte ‘grijpbaar’ en beperken zich niet tot
‘esthetisch taalspel’.
Ik kan wel instemmen met de instemming van Offermans als hij over Nooteboom
schrijft: ‘Het diepste verlangen van de reiziger is volgens Nooteboom het vinden van
een volstrekt geschiedenisloze wereld, een wereld zonder namen: ze brengen
verschillende dingen onder één noemer, bovendien annexeren ze het nog naamloze
verleden,’ maar het is een verlangen dat gericht is op iets dat zich om de hoek van
de wereld bevindt, terwijl in die wereld zelf geleefd moet worden.
De kracht van het ongrijpbare bevat activerende, met een ongebruikelijke greep
op de materie geschreven essays. Het is jammer dat Offermans de ruimte tussen
utopie en atopie leeg laat, maar dat verhindert hem niet een essayist van betekenis
te zijn.
■
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Op lege zaterdagavonden
In deel 3 van Geheim Dagboek van Hans Warren gebeurt veel
Geheim Dagboek 1949-1951 door Hans Warren Uitgever: Bert Bakker
252 p., f29,50
W. Hottentot
‘Tracht ze te bewaren, dichter,
hoe weinigen zich ook grijpen laten.
De droombeelden van je liefde.
Breng ze, halfverborgen, in je regels.
Tracht ze vast te houden, dichter,
wanneer ze in je geest tot leven komen,
des nachts, of in de glans van de middag.’

Zo luidt de vertaling van K.P. Kavafis' beroemde gedicht ‘Wanneer ze wakker
worden’ in de versie van Hans Warren en Mario Molegraaf. Niet toevallig staat dit
gedicht, buiten de chronologische volgorde om, als eerste in de serie van dertig
vertalingen die Warren publiceerde in het zomernummer van het ‘Tijdschrift voor
Literatuur’ De Tweede Ronde.
Wie de Verzamelde Gedichten van Hans Warren doorleest, wordt getroffen door de
consequente thematiek ervan. Herinnering blijkt (al ver voor de wedergeboorte van
dat thema in het werk van de Revisor-auteurs) altijd één van de dominante
onderwerpen te zijn geweest, naast liefde, landschap, schoonheid en verlangen.
En die herinnering betreft inderdaad vaak het liefdeleven, steeds minder verholen
homo-erotisch. Het Geheim Dagboek moet Warren bij voorbeeld tijdens het schrijven
van zijn bundel erotische gedichten Behalve linde, tamarinde en banaan flink hebben
geholpen bij het opwekken van de droombeelden der liefde.
Uit de talrijke interviews die verschenen naar aanleiding van deel 1 (1942-1944)
blijkt dat de welwillende ontvangst van de beide prozawerken Steen der hulp (1975)
en Demetrios (1976) voor Warren de doorslag heeft gegeven om de dagboeken te
publiceren. Zelf acht hij ze het beste proza dat hij schreef. En wie bij leven en welzijn
zijn dagboeken publiceert, kan herhalingen schrappen, onbenulligheden weglaten,
stijlfouten verbeteren. Steeds benadrukt Warren echter dat hij de journalen redigeert,
niet herschrijft: ‘Maar uit de intimiteiten, mijzelf betreffende, heb ik niets geschrapt.
De kracht van een dagboek staat en valt bij de eerlijkheid.’ (VN, 25 december 1982)
Zo is het inderdaad. Eerlijke dagboeken zijn, zo heet het, ‘better than novels, more
accurate than histories and at times more dramatic than plays’.
Politici die een dagboek houden, willen zo hun plaats in de geschiedenis zelf
bepalen. Maar voor ‘gewone’ mensen lijkt de voornaamste drijfveer om een dagboek
aan te leggen eenzaamheid en vervreemding: het dagboek geeft troost, fungeert als
uitlaatklep of gesprekspartner, vaak ook als biechtvader. Presser heeft er in zijn
afscheidscollege op gewezen, dat het vooral vrijgezellen zijn die een dagboek houden,
en dat ze dat meestal opgeven als ze trouwen. Het dagboek van een schrijver kan
voor een lezer een interessant licht werpen op diens leven, opvattingen en het ontstaan
van het werk. Los daarvan blijken soms de dagboeken minstens even boeiend als het
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creatieve werk. Als ik stel dat dit laatste bij Warren het geval is, bedoel ik niets
kwaads over zijn poëzie, maar uitsluitend goeds over zijn journalen te zeggen.

Vlottere pen
Uit Deel 1, dat soms nog wat langdradig was, kon men Warren leren kennen als
natuurliefhebber met een artistieke aandrang. Daarnaast beschreef hij
oorlogsherinneringen en de schaamte die hij voelde, omdat zijn ouders pro-Duits
waren. Erdoorheen speelde voortdurend de uiterst moeizame relatie met het meisje
Sibylle (een schuilnaam), dat blijkens Deel 2 later met Jan Wolkers trouwde. Voorts
beschreef en analyseerde Warren zijn homoseksuele verlangens, die uiteraard de
voornaamste oorzaak voor een geheim dagboek waren. (Ik heb het vermoeden dat
Warren de titel ontleende aan de Zwitserse preromanticus Johann Kaspar Lavater,
wiens twee delen Geheimes Tagebuch von einem Beobachter seines selbst' verschenen
in 1772-1773.)
Deel 2 (1945-1948) was al met een vlottere pen geschreven. Warren vertelde over
zijn contacten met de bevrijders, zijn verliefdheid op een Engelse officier, zijn eerste
(soms teleurstellende) bijeenkomsten met Hollandse literatoren. In die jaren verdiende
hij zijn geld als ambtenaar op het gemeentehuis van zijn Zeeuwse geboorteplaats
Borssele. Bijna traumatisch bleek de (gedwongen) verhuizing uit het afgelegen
geboortehuis, ‘altijd zoiets als een laatste veilig toevluchtoord (...) waar ik me terug
kon trekken in mijn droomwereld, ver weg van de vijandige omgeving’. In een
neerslachtige bui beschreef hij zijn dagboek als ‘een onevenwichtige getuigenis van
een twintigste-eeuwse ambtenaar ten plattelande die schrijverspretentie koestert’.
De contacten met jongens zetten zich voort en de eerste reis naar Frankrijk werd
gemaakt.

Hans Warren
(Foto: Hans van den Bogaard)

Het nu verschenen Deel 3 is verreweg het beste tot nog toe. Het bevat een aantal
passages die als beschrijving de beide voorgaande delen gemakkelijk overtreffen.
Sommige daarvan blijken dan ook vrijwel ongewijzigd in de verhalenbundel
Demetrios te zijn opgenomen. Ik doel op het bezoek aan Isabelle Rivière, de zuster
van Alain-Fournier, wiens Le grand Maulnes door Warren zeer werd bewonderd.
Ook de passage waar Hans vertelt hoe zijn moeder, enkele uren voor haar dood, in
de slotfase van een slopende kanker nog éénmaal in de armen van zijn vader, haar
man hangt, is in Demetrios terug te vinden. Door enkele subtiele wijzigingen in
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woordkeus heeft Warren daar de beschrijving effectiever gemaakt. In de theoretische
literatuur over het ‘journal intime’ wordt er steeds op gewezen, dat gebrek aan actie
de zwakte van het genre is: vaak ‘gebeurt’ er niets, is er alleen reflectie. Aan dat
verwijt weet Warren echter, juist in dit deel, erg goed te ontkomen.
In vogelvlucht verloopt de hande-

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

13
ling als volgt: er zijn vriendschappen met soms erg jonge jongens (Florus, Sebastiaan,
Taco), die niet bepaald bevredigend verlopen, soms door tegenwerking van familie,
meestal door andere oorzaken: ‘Ik zoek mijn vrienden voornamelijk wegens hun
schoonheid, of om datgene wat ik mooi in hen vind. Blijft die schoonheid - en dat is
in menig geval zo - voor mij onbereikbaar doordat zij geen of onvoldoende
homoseksuele gevoelens op kunnen brengen, dan ben ik niet tevreden met wat ik
eventueel wél krijg: hun vriendschap (in wezen een veel precieuzer geschenk dan
een mooi omhulsel), maar begin ik belangstelling te verliezen. (...) Ik zoek
kunstvoorwerpen om met liefde rond me heen te schikken, en ik maak vrienden.
Vrienden die veelal totaal niet bij me passen omdat ik enkel op hun uiterlijk afging.
Je kunt een jongen helaas niet houden zoals je een hond houdt.’
Er worden veel reizen gemaakt (eerst naar Zwitserland, verder viermaal naar
Frankrijk, en enkele keren naar Amsterdam). Voorts is er de ontmoeting met het
Engelse meisje Mabel, met wie zich net zo'n moeilijke relatie ontwikkelt als destijds
met Sibylle: ‘Wanneer Mabel in mijn armen ligt of staat, en haar hele lichaam tegen
me aandrukt, blijf ik erotisch volkomen onbewogen. Ik weet dat ik, door het verlangen
min of meer kunstmatig op te wekken en wat te deviëren, de geslachtsdaad kan
volvoeren, maar wat is dat waard? Terwijl ik bij jongens zo fel ben dat ik zelfs vaak
klaar kom zonder aan te raken of te zijn aangeraakt, wat ook verre van ideaal is.’
Maar in 1951 schrijft Warren: ‘Het is gek: ik heb het voorgevoel dat wij toch eens
met elkaar zullen trouwen.’ In 1950 had hij ontslag genomen als gemeenteambtenaar
en besloten van de pen te leven. In 1951 kreeg hij het verleidelijke aanbod een
wekelijkse literaire kroniek te schrijven in de Provinciale Zeeuwse Courant, iets wat
Warren nog steeds doet. Zowel de grootmoeder als de moeder sterven aan kanker
(beide gevallen liefdevol beschreven, beide vrouwen aanvaarden hun dood met een
stoïsche, bewonderenswaardige berusting). Ten slotte publiceert Warren zijn tweede
bundel poëzie: Eiland in de stroom.

In heel Deel 3 treffen we verder het bekende mengsel van herinneringen, dromen,
citaten, stokpaardjes, klachten en ontboezemingen, dat tot de vaste thematiek van
het dagboek als genre hoort. Enkele malen is het dagboek zelf het onderwerp: ‘Soms
speelt de gedachte door m'n hoofd dat deze cahiers lang na mijn dood als een
merkwaardig rauw en eerlijk documant humain in boekvorm zullen verschijnen.
Houd ik daar rekening mee? Totaal niet, ik neem geen blad voor de mond, en al
schrijvend, analyserend word ik ook sterker. Ik heb vrijwel alle gêne overwonnen.’
Commentaar overbodig. Net zo ironisch mag wel de volgende verzuchting heten:
‘Wat versnippert een dagboek je krachten: wat mogelijk in een andere duurzame
vorm gegoten zou kunnen worden, verdwijnt nu voorgoed in het proza van een nimmer
te publiceren journaal.’ De ironie ligt niet alleen in de huidige publikatie van het
dagboek, maar ook in de al genoemde passages in Demetrios en in de al even
aangestipte droombeelden der liefde uit Behalve linde, tamarinde en banaan. Daar
staan verzen over Antonia, Anthon, Silvaan, Sebastiaan, Taco, Djimmie en Kaute.
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Dank zij dit Deel 3 krijgen deze gedichten nu een geschiedenis. Het gedicht ‘Paul’
was (zeker in retrospectief) eigenlijk niet te begrijpen:
‘Hem was wat restte het liefst:
als de deur gegrendeld was
de weggetrapte slips met stijve plekken,
ingedroogde haartjes, de ranze geur
van dode hartstocht. Soms
drong hij zelfs vreemde slaapkamers binnen,
en zocht in laden, onder bedden,
begroef zijn gezicht in andermans afval,
liet daarin weer zijn eigen sporen na.

Celan
De ‘hem’ is niet Paul (wat ik tot nog toe dacht), maar Hans. Paul blijkt de later zo
beroemde dichter Paul Celan te zijn, op wiens kamer Warren in 1950 bij toeval
logeert, terwijl Celan afwezig is. Het is er een gigantische troep: ‘Onder in de la van
de spiegelkast ligt zoveel in elkaar gepropt vuil goed dat hij nauwelijks open of dicht
kan. Een maand te lang gedragen onderbroeken en hemdjes, goor, vol haren en
andere substanties, soms helemaal in elkaar gedroogd, vuile en kapotte sokken.’
Hans gaat dan nog even een tochtje maken door Montmartre. Hij wordt er bijna
beroofd door Noord-afrikaanse ‘geldwisselaars’. De passage doet mij, als trouwens
wel vaker, aan de reisverhalen van Cees Nooteboom denken. Eén van de twee
wisselaars merkt dat Warren bang is: ‘“N'ayez-pas peur”, maar ik had wel peur’.
Allerlei hoeren en pornoverkopers klampen hem aan. Eén ‘zou me aan alles, letterlijk
alles helpen, wat ik ook zocht. Maar ik zocht niks. Ik was moe.’ De nacht eindigt in
mineur. ‘Gevlucht voor alles, maar opgewonden en onbevredigd heb ik op kamer 22
het geplakte broekje van Paul Celan genomen en me voorgesteld dat hij een mooie
lieve knul was.’ Dat vindt zijn literaire verwerking in het gedicht.
Naar mijn smaak zijn de beschrijvingen van het hoeren en snoeren aan de Parijse
zelfkant de beste van het boek. Ze horen bij de bewuste pogingen die Warren doet
om los van het ouderlijk huis te komen. Hij is in 1951 dertig jaar oud en woont nog
steeds bij zijn vader. Er is echter ook bewuste navolging van Jean Genet, over wie
Warren schrijft: ‘Hier is de mannelijke homoseksualiteit verwerkt in reëel hedendaags
proza van de hoogste orde; hij schrijft beeldend, lenig, vol vondsten en verrassingen,
en toch ook nog erg opwindend: je adem gaat er sneller van, vaak krijg je een stijve
bij de lectuur.’ In een interview heeft Warren ooit gezegd zo'n lezersreactie ook met
zijn poëzie na te streven: ‘Een geile lezer is een dankbare lezer.’ Tot slot dit. Ergens
staat te lezen: ‘Soms vraag ik me af, van welke verveling de reflecties in een dagboek
het bezinksel zijn. Zo zou ik me op dit ogenblik niet tot schrijven zetten, als er niet
een doelloze, lege zaterdagavond voor me lag.’ Bij controle blijkt het inderdaad
opvallend dat de grootste en meest verzorgde stukken meestal op zaterdag of zondag
geschreven zijn, of tijdens de buitenlandse reizen, als er herinneringen moeten worden
vastgelegd. In 1952 zal Warren, zoals hij al voorvoelde, trouwen met Mabel.
Presser wees erop dat het huwelijk fnuikend is voor de man die een dagboek
bijhoudt. Moeten de lezers vrezen dat Deel 4 veel meer dan drie jaar zal omvatten?
Zal Hans Warren als echtgenoot wel voldoende herinnering willen vastleggen of
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verveling voelen? Dat bleken immers de noodzakelijke voorwaarden om een geslaagd
dagboek te schrijven.
■
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Gered of gestolen
Een geïllustreerde geschiedenis van de kunstroof
Loot! The Heritage of Plunder door Russell Chamberlin Uitgever: Thames
and Hudson 248 p. met illustraties, f48,15 Importeur: Nilsson & Lamm
F.L. Bastet
De neiging tot plunderen zal wel zo oud zijn als de mensheid. Van de vroegste tijden
weten we niet zo veel. Maar hoe de Romeinen hebben huisgehouden in Griekenland
wordt ons uitvoerig overgeleverd door hun eigen schrijvers. De geschiedenis van dit
soort strooptochten is al vaker geschreven, en tot in het recente verleden zijn wij er
zelf mee geconfronteerd geweest of zelfs slachtoffer van geworden.
Een betrekkelijk nieuw fenomeen is het opeisen door gedupeerde landen van wat zij
als hun nationaal en daarmee onvervreemdbaar eigendom beschouwen. De motieven
zijn niet altijd in de eerste plaats van kunstzinnige aard. Het bekendste voorbeeld
wordt op dit ogenblik gevormd door de Elgin Marbles te Londen die Griekenland
terug wil hebben. Het ligt dan ook voor de hand dat Chamberlin zijn actuele, aardige
en goed gedocumenteerde boek begint met nog eens uiteen te zetten wat Hellas in
het begin van de negentiende eeuw zo over zee heeft zien wegzeilen, voor het land
zich van de onverschillige Turken wist te bevrijden. Ook het dilemma van wat er
allemaal met eventuele teruggave samenhangt snijdt hij aan. Het blijkt voor
verschillende gevallen telkens weer anders te liggen, juridisch en gevoelsmatig.
Aan de plunderingen in Egypte, niet minder spectaculair, is de laatste tijd eveneens
bij herhaling aandacht besteed. Nadat daar vroeger door de Romeinen al een aantal
obelisken was weggehaald, hebben in de vorige eeuw Engelsen, Fransen en nog vele
anderen er hun slag geslagen. De museumcollecties in Londen en Parijs zijn er
sprekende getuigen van. Wat Nederland betreft, wij hebben onze Egyptische stukken
weliswaar overwegend in Italië gekocht, maar ook die zijn kort daarvoor op tamelijk
brutale wijze in het Nijlland bijeengegaard. Zo ging het vroeger. Hoewel de landen
rond de Middellandse Zee nu strenge bepalingen kennen om hun oudheden tegen
verdwijning naar elders te behoeden, blijken de grenzen nog altijd ietwat poreus te
zijn, terwijl de controlerende ambtenaren wel eens ongeïnteresseerd, omkoopbaar
of beide lijken. Hoe is anders de Zwitserse markt te verklaren?
Het is geen toeval dat de opkomst der openbare musea - een betrekkelijk jong
fenomeen: een enkele uitzondering daargelaten bestonden er vóór het midden van
de achttiende eeuw in hoofdzaak particuliere verzamelingen - in tijd samenvalt met
deze strooptochten. De beruchtste plunderaar is wel Napoleon geweest, die uit half
Europa meesterwerken naar Parijs sleepte om er het Musée Napoléon mee te vullen.
Hoewel na zijn val veel moest worden teruggegeven, heeft het Louvre zoals wij het
nu kennen veel overeenkomst met wat hem kennelijk voor ogen stond: een gigantische
verzameling kunstschatten van grote waarde. In Rome circuleerde niet voor niets het
epigram ‘I Francesi son tutti ladri - non tutti ma Buona Parte’ (de Fransen zijn
allemaal dieven - niet allemaal maar voor een goed gedeelte: Buonaparte!).
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Uit de Acropolis: Ruitergroep van het noordfries

Linz
Zijn directe opvolgers zijn Adolf Hitler en de zijnen geweest. Het is een bloedstollend
epos hoe hij en Goering volgens plan te werk zijn gegaan, jaar in jaar uit door
bekwame rotgenoten begeleid. De vele duizenden meesterwerken die in Oostenrijkse
zoutmijnen werden opgeslagen zijn als door een wonder gered. Enige kratten met
‘marmer - niet kantelen’ bleken de bommen te bevatten die tot een apocalyptische
ontploffing gebracht hadden moeten worden bij eventuele nadering van de
geallieerden. Hitler had er Linz een allesovertreffend museum mee willen schenken.
Je moet er niet aan denken wat die explosie zou hebben aangericht: de grootste
massale kunstvernietiging sinds het ontstaan van wat wij gewend zijn onze beschaving
te noemen. Het woord ‘ondergrondse’ kreeg hier een wel zeer heroïsche dubbele
betekenis. Chamberlin behandelt ook iets minder bekende gevallen, die overigens
spectaculair genoeg zijn. Nadat Engeland in 1871 met de overname van de
Nederlandse bezittingen aan de Goudkust aldaar definitief heer en meester was
geworden, heeft men zich voorts ontfermd over het achterland der Ashanti. Een
strafexpeditie naar Kumasi in 1874 leidde niet alleen tot de vernietiging van die
bloeiende nederzetting, maar leverde een onschatbare hoeveelheid gouden voorwerpen
op. De desbetreffende kunstschatten bevinden zich nu merendeels in het Museum
of Mankind te Londen. Toen daar nog maar kort geleden de tentoonstelling ‘Asanti
Kingdom of Gold’ werd ingericht, had men de fijne tact voor de opening de huidige
Asantehene uit Ghana uit te nodigen en hem als relatiegeschenk een vrijwel
waardeloze replica van de Romeinse zilveren schaal van Mildenhall cadeau te doen.
Otumfuo Opuku Ware II stond op dat moment oog in oog met de schier letterlijk
verblindende, in 1874 geroofde kroonjuwelen
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‘as though Queen Elizabeth II, having been invited to open an exhibition celebrating
British history in Accra, should find herself contemplating the British Crown Jewels’.
Aldus Chamberlin.
Beschamende verhalen. Er staat in dit boek eigenlijk maar één historie die je
amusant zou kunnen noemen. In 1950 ontvreemdden enkele jonge Schotten de
historische Stone of Scone uit de Coronation Chair in Westminster Abbey. Ze kozen
daar de Kerstnacht voor uit, schoner dan de dagen, toen heel Londen achter de kalkoen
en de plumpudding zat en ook de ‘bewaking’ zich blijkbaar meer om punch
bekommerde dan om het waardeloze brok historische Schotse steen waarboven tot
ergernis van nationalistische Schotten het Engelse staatshoofd pleegt te worden
gekroond. De Stone of Scone is door Edward I, ‘the Hammer of the Scots’, in 1296
naar Westminster overgebracht, nadat voordien eeuwenlang alle Schotse koningen
er bij hun kroning op gezeten hadden. De diefstal veroorzaakte ontsteltenis naast de
nodige hilariteit. Tot de steen weer opdook en netjes in de kroningszetel terug werd
gelegd. - Daarmee is het verhaal echter nog niet afgelopen, het leukste komt nog. In
die maand januari 1951 zijn er in Schotland namelijk ijlings enige kopieën gemaakt.
Chamberlin deelt mee dat hij anoniem is opgebeld door iemand met een spoor van
een - Schots? - accent, die hem vroeg: ‘What makes you think the original is back
in England?’

De Maori's
Bekend is ook de geschiedenis van de Hongaarse Kroon van St. Stephan, uit de elfde
eeuw daterend en beschouwd als een heilig voorwerp - door de paus geschonken met magische kracht. De kroon verdween in 1944 uit Boedapest en dook pas in 1965
op in Fort Knox, of all places. In 1978 is hij uit Amerika naar Boedapest geretourneerd
om, zeer diplomatiek, niet aan het Hongaarse gouvernement maar aan het Hongaarse
volk te worden teruggegeven. Maar... was het de echte? In 1981 is bij een onderzoek
gebleken dat het wel om een antiek stuk ging, maar dat dit niet uit de elfde eeuw kon
dateren. De werkelijke kroon zou al in 1045 naar de paus teruggestuurd zijn en lijkt
verdwenen te zijn. Tenzij alsnog zou blijken dat het Vaticaan hem al die tijd al bezit,
waar nu een vermeende ‘repliek’ berust.
Het vlot geschreven boek, helaas wel met weinig diepgang, besluit met zeer
bloederige verhalen uit de Derde Wereld, waarnaar hier verwezen moge worden, en
met een standpuntbepaling van de schrijver. Deze herinnert eraan hoe de Maori's
van Nieuw-Zeeland door de hele wereld naar hun in de loop der tijden weggevoerde
bezittingen hebben laten zoeken. Ruim vijfduizend belangrijke objecten konden
teruggevonden worden, in negenenzestig musea. Gevraagd naar het standpunt van
de Maori's ten aanzien van eventuele teruggave gaf de leider van het onderzoek te
kennen dat hij de zaak had voorgelegd aan de New Zealand Maori Council. Het
antwoord was geweest dat ‘hoewel het erg plezierig zou zijn om hun schatten in
Nieuw-Zeeland terug te zien, zij ook van mening waren dat het belangrijk was als
andere volkeren wat af zouden weten van de Maori's’.
Een gezonde visie. Ongetwijfeld is het waar dat de geschiedenis op geen enkele
wijze meer ter verantwoording kan worden geroepen. Wat de Elgin Marbles betreft,
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indertijd zei men dat Elgin ze geroofd had, nu vinden wij dat hij ze gered heeft. Wat
hij op de Akropolis van Athene achterliet, verkeert in een zo deerlijke staat dat een
restauratieprogramma van tien jaren ondernomen wordt. Boven Athene hangt
permanent een koffiebruine wolk. Teruggave aan Griekenland zou eerder een
nationalistisch dan een wetenschappelijk of kunstzinnig doel nastreven en neerkomen
op verplaatsing van het ene museum naar het andere (in het gunstigste geval). Een
defenitief antwoord op de vraag kan misschien gegeven worden zodra Athene zelf
uit zijn Nationaal Museum het goud aan Mykene heeft teruggegeven, de
wandschilderingen aan Santorini, de grote Kouros aan Sounion, de bronzen jongeling
aan Antikythera. Et cetera. Boven elk nationalisme verheven behoort de Griekse
kunst na bijna drieduizend jaar in de eerste plaats, evenals de Griekse literatuur, aan
de gehele mensheid. Een zinniger gebaar zou het zijn als Londen van de
Parthenonsculpturen afgietsels in bij voorbeeld kunststeen liet maken, die dan ook
daadwerkelijk weer in het Parthenon zelf zouden kunnen worden ingevoegd. Egypte
doet dit met het Graf van Horemheb. Elk land dat daar stukken van heeft - waaronder
Nederland - heeft daar met het grootste genoegen afgietsels van afgestaan. Dat is
zeker geen slechte oplossing.
Het boek van Chamberlin zet ons op een zinnige manier aan het denken. Het is
bovendien uitstekend geïllustreerd.
■
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De macht van een spookschrijfster
De terechte faam van Bette Pesetsky
Verhalen tot op zekere hoogte door Bette Pesetsky Vertaling Mea Flothuis
Uitgever: Meulenhoff, 122 p., f24,50
Author from a Savage People door Bette Pesetsky Uitgever: Alfred A.
Knopf, 198 p., f43, - Importeur: Van Ditmar
Aad Nuis
De faam van Bette Pesetsky is vlug gekomen. Sinds enkele jaren verscheen er hier
en daar een verhaal van haar in Amerikaanse tijdschriften als Ms. en Vogue, maar
pas vorig jaar kwam haar eerste boek uit: de verhalenbundel Stories up to a point.
Dit jaar verscheen de roman Author from a savage people. Vooral dat laatste boek
is door de Amerikaanse kritiek enthousiast ontvangen. Haar introductie in Nederland
had niet sneller kunnen verlopen. De verhalenbundel ligt al in de boekhandel als
Verhalen tot op zekere hoogte. Voor de roman zijn we nog aangewezen op de
Amerikaanse hardcover-editie, maar over een jaar zal ook die zijn vertaald. In weerwil
van die prompte doorbraak kan Bette Pesetsky moeilijk een jong talent worden
genoemd. Toen haar debuut uitkwam, was ze vijftig. In jaren behoort ze tot de
generatie van Updike. Dat maakt haar optreden op het Amerikaanse literaire toneel
nog verrassender.
Het is niet het decor van de verhalen, het type personages of de thematiek die voor
de verrassing zorgt. De niet meer zo jonge vrouwen die erin optreden, herinneren
zich doorgaans een jeugd in een immigrantenmilieu, met moeders en tantes die hun
tijd verdeelden tussen de warme keuken en vurige socialistische politiek. Hun eigen
leven is vergeleken daarmee verkild: ze hebben een ontnuchterende reeks huwelijken
en verhoudingen achter de rug, hebben hun eventuele kinderen zo goed en zo kwaad
als het ging grootgebracht en houden zich nu eenzaam staande in de jungle van de
grote stad. Dat is allemaal geen nieuws in de Amerikaanse roman in het algemeen,
en de feministische in het bijzonder.
Ook de laconieke humor klinkt vertrouwd, bij voorbeeld in deze typerende passage.
‘Mijn grootmoeder van vaderszijde, een dame afkomstig uit Oost-Europa, onder wier
hoede ik dikwijls werd achtergelaten, was doodsbang voor het warnet van bussen en
ondergrondse treinen. Miste je je halte in de ondergrondse, dan mocht God weten
waar je terechtkwam. Eenmaal, haar hand vast om de mijne geklemd, nam ze me
mee in de ondergrondse. We gingen op zoek naar een versgeslacht kippetje, in een
winkel die misschien niet eens bestond. We reden het station voorbij en toen we ons
de trappen op naar de straat waagden kwamen we uit in een buurt vol pakhuizen.
Toen mijn grootmoeder een schietgebed prevelde voor onze redding, stopte er een
auto aan de overkant van de straat, en twee mannen stapten uit. De een schoot de
ander neer. De dode man viel voorover op zijn gezicht. Dat komt ervan als je niet
weet waar je naar toe gaat.’
De toon is bekend, het thema is bekend; het bijzondere van de verhalen is de
zuiverheid waarmee die toon wordt aangeslagen, en de volstrekte afwezigheid van
loze vulling. Sommige verhalen zitten heel eenvoudig in elkaar zoal Leer der
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verzamelingen, een levensverhaal waarin de krampachtige namenrijtjes van telkens
wisselende goede vrienden de wrange kern vormen: ‘Toen gaven we nog meer feesten.
Er kwamen andere mensen.’ In De hobbyist treffen we een verzamelaar aan van stof,
keurig in geëtiketteerde flesjes bewaard, bijeengeveegd op alle plekken die een rol
in zijn leven hebben gespeeld.
Andere verhalen gaan subtieler op hun doel af, maar steeds draait het om met
illusieloze, woedende sympathie bekeken personages die vergeefs maar volhardend
op zoek zijn naar houvast in hun veel te snel verlopende levens. De lezer wordt daar
niet zijdelings mee geconfronteerd, in de marge van het verhaal, maar rechtstreeks:
het verhaal is onverbloemd niet meer dan hulpmiddel om de situatie duidelijk te
maken en door te laten dringen.

Bette Pesetsky

Zoals vaker wanneer iemand met vertrouwde middelen een uitzonderlijk resultaat
bereikt, realiseert men zich de kwaliteit van Pesetsky's verhalen pas goed als men
nagaat wat er allemaal mis had kunnen gaan. Neem een verhaal als ‘Vrouwenverdriet’:
mevrouw Triton heeft het druk met haar man en drie snoezige dochtertjes, maar de
dochters vallen tegen en verdwijnen uit het zicht, gevolgd door meneer Triton
(‘Hadden we maar een zoon gehad, zei hij’), mevrouw blijft achter, aangewezen op
een jeugdvriendin die haar letterlijk op haar kop zit. Meinkema en haar compagnonnes
zouden er een damesdraak van gemaakt hebben, Höweler en de humoristen zouden
de hele mevrouw Triton hebben opgelost in het bijtende zuur van hun ironie, maar
Pesetsky houdt haarscherp het midden: ‘Wat mevrouw Triton dwarszat, was niet
zozeer dat haar alles ontvallen was, maar dat ze het verlies accepteerde, zich in al
die veranderingen schikte. Ik ben vrij, zei ze als er iemand in de buurt was die het
horen kon.’
De roman Author from a savage people voert binnen in dezelfde wereld als de
verhalen. De heldin, May Alto, heeft de zorg voor haar drie opgroeiende kinderen.
Hun vader, een zwakke knoeierige klaploper, komt nog wel eens langs als hij geld
of vertroosting nodig heeft. Ze heeft zo nu en dan een vriend, maar tot steun zijn
haar alleen, tot op zekere hoogte althans, drie jeugdvriendinnen, wier moeders ook
nog in de socialistische beweging hebben gezeten, net als May's moeder en een
bewonderde tante. De jungle van de grote stad is gevaarlijk: het boek begint in het
ziekenhuis, waar May net behandeld is aan haar gewonde arm, gevolg van een
roofoverval op straat. Die overvallen zijn onderdeel van het dagelijks leven. In de
roman wordt het straatgeweld verbonden met de
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meer algemene thematiek, onder andere door een zeer klassieke ‘running gag’. In
het begin rent een kleine jongen voorbij, achternagezeten door een man met een
rietje. In de loop van het boek komen ze nog een keer of wat langs, maar de
achtervolgde wordt steeds ouder, en het wapen van de achtervolger steeds zwaarder,
tot de grijsaard ten slotte wordt ingehaald en neergeslagen.
Het leven van May Alto in deze omgeving wordt beschreven met dezelfde
gevoelsprecisie als dat van haar zusters in de verhalen, maar ze onderscheidt zich
van hen door de merkwaardige manier waarop ze aan de kost komt. Ze is ghostwriter.
Wie een boek geschreven wil hebben maar het zelf niet kan, kan het bij haar bestellen,
in elk gewenst genre, van rekenboekje voor de lagere school tot autobiografie of
felrealistische roman. Discretie verzekerd.
De punctuele dienstbaarheid aan andermans loze importantie die dit beroep
meebrengt is een dramatisering van de vrouwenrol in het algemeen. Maar vrouwen,
hoe meegaand ook, zijn niet weerloos bij Pesetsky. Ze zijn het wilde volk van de
titel, zoals blijkt uit het motto voorin: ‘“Jullie zijn wilden,” zei de politicus. “Vrouwen
zijn wilden. Dat heb ik altijd geweten. De beschaving is nooit tot vrouwen
doorgedrongen.”’
May Alto, de zich zelf wegcijferende auteur, verstopt in elk boek dat zij aflevert
de figuren van haar moeder en haar tante bij wijze van zelfexpressie, en als een
onuitwisbaar stempel van haar schrijverschap. Daarmee legt ze een tijdbom onder
de roem van haar cliënten, maar ze denkt er niet aan die ooit af te laten gaan. Tot die
ene keer dat ze er genoeg van heeft. Voor een modefilosoof heeft ze jaren geleden
een werk geschreven dat Eine Leerstelle heet - in het Amerikaans dus. Een
onnavolgbaar fraaie titel, mooier nog dan Rondom een leegte van onze eigen Cornelis
Verhoeven, maar die heeft het dan ook niet verder dan de P.C. Hooft-prijs gebracht.
De filosoof uit het boek krijgt voor May's werk de Nobelprijs. Ze besluit hem te
chanteren. Hij reageert met mannelijk en professioneel superioriteitsvertoon tegen
zijn voormalige werkneemster, maar wordt door een steeds nerveuzer May steeds
meer in het nauw gebracht. Zo komt de intrige van de roman op gang.

Het aardige is nu dat het boek, eerst haast onmerkbaar, later steeds duidelijker, buiten
de oevers van het humoristische realisme treedt. Het aantal en de gevarieerdheid van
de door May Alto geschreven boeken wordt steeds onwaarschijnlijker, zelfs de
moderne klassieken van Kafka tot Salinger komen onder verdenking. Overal duiken
moeder Sonya en tante Giselle op. De heldin neemt mythische proporties aan, ze
wordt de muze zelf of zelfs een vrouwelijke Proteus, meesteres van de metamorfosen.
Haar naam zelf, eerst zo alledaags, lijkt ineens een weerklank van dat onbegrensd
vermogen tot veranderen. Ondertussen blijft ze ook opereren op het vlak van het
nuchtere realisme, bezig in de keuken, met de kinderen, met de mannen, met de
dagelijkse beslommeringen van het werk en de gevaarlijke straat, sukkelend met die
arm en met haar amateuristische stappen op het pad van de misdaad.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

De lezer leeft mee met de ontreddering van de psychiater aan wie zij haar geheim
toevertrouwt, en die ten slotte radeloos tussen zijn boeken zit: nergens kan hij meer
zeker van zijn, want een boek van een spookschrijfster is immers geen ‘echt’ boek?
De roman zelf zit vol valkuilen, een virtuoos spel met schijn en wezen is het, en
tegelijk een parodie op dat spel, dat niet alleen bij ons, maar ook in Amerika door
zoveel jonge schrijvers met zoveel zwaarwichtigheid gespeeld wordt. De ontknoping
moet geheim blijven, maar heeft alles te maken met de macht van de verbeelding.
Ze deed me denken aan wat me als kind wel overkwam: midden in een nachtmerrie
ontdekken dat je droomt, en dat je in staat bent de regie van die droom zelf in handen
te nemen.
Author from a savage people zou model kunnen staan voor het streven van
schrijvers rond De Revisor, zoals Verhalen tot op zekere hoogte realiseert wat Hans
Vervoort of Monika Sauwer voor ogen staat. Van theoretische tegenstellingen blijft
weinig over als ze in handen vallen van een auteur van het kaliber van Bette Pesetsky.
■
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Verdwijnen in niemandsland
Thema's en variaties in de poëzie van Hans Faverey
Zijden kettingen door Hans Faverey Uitgever: De Bezige Bij 83 p., f25, Rein Bloem
Hoe uitzichtlozer de tijd van leven, des te klemmender het verlangen zich in een
verste verte te verliezen. Dat geldt voor Rutger Kopland in zijn laatste bundel Dit
uitzicht, waarin hij zich van eiland naar eiland, dat is van verdwijnpunt tot
verdwijnpunt begeeft, in zijn laatste reeks ‘Dode vogels’ (Raster 23), waarin alle
drie gedichten één sleutelregel hebben: hoop te kunnen verdwijnen; dat geldt voor
praktisch alle verhalen van A. Alberts en zo zouden er meer namen zijn te noemen.
Het verst weg gaat Hans Faverey, van zijn debuut in Podium 1962 tot nu, een tiental
gedichten, die aanvankelijk verdwijnsels heetten, met voorbeeld-zinnen als: wat ik
ken werp ik weg/men verdampt voor zover men bestaat/had zij zich allang ingescheept
in schoenen van rook/waar ik woon lek ik weg. Een kenmerkend gedicht uit zijn
voorlaatste bundel, Lichtval (1981), is:
Het sneeuwt
maar het sneeuwt niet meer.
Toen het begon te sneeuwen
ben ik naar het raam gelopen;
heb ik mij verloren gelopen.
In die tijd ongeveer
vlak voor de sneeuw weer
begon te vallen, grote, steeds
langzamere vlokken in,
moet het opgehouden zijn
ook met sneeuwen.

Zelfs de sneeuw wordt weggewerkt, en omgeven door witregels verdwijnt de ik in
niemandsland, een ondeelbaar ogenblik lang uit het zicht, uit de tijd. Faverey's
nieuwste bundel, Zijden kettingen, begint ook met zo'n verdwijntruc: de reeks
‘Girolamo Cavazzoni, verdwenen in context’. Namen noemen betekent voor Faverey
altijd eerbetoon, zie de eerdere hommage-reeksen voor Hercules Segers, Sappho,
Couperin en Adriaen Coorte.
Cavazzoni is een zo goed als onbekende orgelcomponist uit de zestiende eeuw,
wiens werken ook veel als etudes voor clavecimbel gebruikt worden. In een Duitse
uitgave van zijn Libro primo lees ik over een motet dat ‘zu wiederholten Verkettungen
durch Trugschlüsse' tendeert. Herhaling, verwikkeling, uitgesteld einde, dat zijn
kenmerken, inhoudelijk en vormelijk, van Faverey's poëzie’ die suspense zo lang
wil aanhouden tot er geen dodelijke clou meer op kan volgen. De titel van de nieuwe
bundel is ontleend aan één van de Cavazzoni-gedichten:

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

Gelispel van soms zijden kettingen,
die tijdens het schuimen, hoe
ternauwernood ook, schijnen steeds
te zijn gaan verliggen -

wat een variant, een verre echo lijkt te zijn van een twintig jaar eerder gepubliceerd
Podium-gedicht:
Als je gaat spreken
zal ik je mond moeten snoeren
met de ademgarens waar ik aan hang.

Het leven hangt aan een zijden draad, maar zolang je zwijgt kan je er met een vol
gedicht aan gaan hangen. Segers, Sappho, Coorte zijn ook van die stille, bijna
anonieme werkers, die zich afgrenzen van de werkelijkheid en over het (hun)
zogenaamd volle leven het zwijgen bewaren. En een ander, wellicht sterfelijker idool,
de filmster Veronica Lake, wordt in Lichtval aangesproken als De Cyprische alvorens
zij aan het woord komt:
......Maar
zachter dan het Meer
kon niemand spreken;
en doen zoals zij zich ooit deed,
één wenkbrauw optrekkend.

Het is opvallend hoe Faverey in zijn voorbeelden van geïsoleerde, autonome, op zich
zelf staande mensen altijd grijpt naar het wederkerend voornaamwoord zich, het is
alsof ze onthecht zijn aan tevoren en aan nadien, of ze zich uitgespaard hebben als
een gat in de tijd. Ook Cavazzoni doet weer van zich zwijgen:
Bij zich binnengedrongen en door
zich heen gedrongen: afscheid,
rust zoekend in wat rest wanneer
adem en zijn voorwerp
wegvallen tegen elkaar.

Hans Faverey, foto Chris van Houts

Uiteindelijk lost de componist op in zijn toetsen, die steeds ‘welluidender zwijgen’.
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Aan Cavazzoni kan een muziekencyclopedie te pas komen, aan Ningal, een andere
vereerde, een mythisch naslagwerk. Zij is een Assyrische maangodin en sluit dus
aan bij Isis en Selene die een bundel eerder opkomen in:
Gebieden, waar geen mens
meer in voor komt:
daar houdt een maan van?

Die aansluiting blijkt nog hechter te zijn: het gedicht in Lichtval eindigt met het
uitspreken van haar naam en een gevoel van schaamte, de reeks ‘Aan Ningal’ begint
aldus:
Is bloed schande;
of zijn uilen echt lui.
Zonder schaamte komt de zon op,
verbleekt de maan; de zon gaat
onder - en daar is zij: Ningal.
Eén woord dat zich uithoest
en ook de dood zich doorsterft,
door zulke ronde ogen doorboord.
Hoe weet ik hoe het wordt. Wat
weet ik van wat is. Haar bloed
is rood; haar naam gaat door.

De maan als naam, als taalspel, ook dat is een wezenstrek in Faverey's werk. Vaak
begint een gedicht met talige mogelijkheden, alternatieven die of gerealiseerd worden
of te niet worden gedaan. Wat onbestemd lijkt kan vorm krijgen in een proces ex
improviso, zoals het in de Cavazzoni-reeks heet. Een belangrijk, vaak voortkomend
woord in dat verband is hoesten: een woord dienst zich plotseling aan, maar het is
de vraag of het gebruikt kan worden. In een context als deze, een hommage, kan het
natuurlijk niet

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

23
meteen weer verdwijnen, de naam hoest zich uit, vraagt om reflectie. Ook bloed is
een levensvatbaar woord, de reeks kan worden vervolgd.
Bloed is ook een trefwoord in een andere reeks, ‘De vijver in het meer’, in naam
van A.Th. Faverey (1906-1981). In het tweede gedicht van die reeks zit de ik met
zijn gezicht naar de muur, de muur waaruit ik bloed, en als hij zich maar even beweegt
komen er zoveel talige mogelijkheden in het spel dat hij er niet uit zal komen. En
deze kans, de vijver midden in het meer, mag niet verspeeld worden, het gaat om
leven en dood van Faverey's vader. Te weinig heb ik verworpen staat in dat tweede
gedicht, maar voor deze gelegenheid kan er niet streng genoeg worden geselecteerd.
De vijver midden in het meer, dat wijst op een proces van kringen naar binnen om
met Paul van Ostaijen te spreken, een middelpuntzoekende beweging in water, van
rust naar nog grotere rust, tot stilstand toe; daar is geen haast mee te maken. Als het
beeld - herinnering of inval - eenmaal aanvaard is zoals het zich voordoet, zonder
franje, kan het zijn werk doen, al blijft voorzichtigheid geboden. Een beweging te
veel en:
het open veld,
het talige voorbij, wordt neergesabeld, tot er niets meer
van over is waarover je droomde.

Er gebeurt hier typografisch iets merkwaardigs: het afbrekingsteken achter neer
wordt niet gevolgd door een witregel zoals ik heb aangegeven, maar verbindt twee
gedichten op twee verschillende pagina's en eenzelfde verbinding zit even verder als
Meestal helpt het niet doorloopt naar de andere pagina: als het verdriet, zoals voorzien,
zich doodloopt. Het is alsof Faverey bang is dat andere woorden tussenbeide komen,
dat de continuïteit en vereenzelviging van meer en vijver, van vader en zoon verbroken
wordt. Pas als die mogelijke storing voorkomen is, laat Faverey zijn stervende vader
aan het woord komen, waarmee de dood nog even wordt uitgesteld. Het sterven zelf
wordt verteld op een wijze die na Plato's evocatie van Socrates' sterven zijn weerga
niet heeft, dat moet men lezen als lang aangehouden slotakkoord van een
adembenemende reeks.
Nog vijf reeksen van de bundel heb ik niet bij name genoemd: ‘Het gebodene’,
‘Het net’, ‘Mijn linker-pink’, ‘Onherbergzame lichtkever’ en ‘Drempels’. In de eerste
reeks worden de vier elementen op hun talige mogelijkheden getest, aarde mag
blijven, vuur is bestendig, lucht mag niet worden verplaatst (ontstentenis van wind)
en water stroomt langs:
Dezelfde rivierover, de mijne:
wijd en zijd alles op zich
van toepassing...

Een van de talrijke riviergezichten, die Faverey van het begin af heeft laten zien als
toonbeeld van rust. De reeks eindigt met een fraaie verdwijntruc:
De wereld als afbeelding:
verstuivende adressen.
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Een wereld in woorden, die voor de elementen, is onthecht aan de werkelijkheid,
gone with the wind. Een en al verdwijnen zit in Mijn linker-pink, gebaseerd op een
bekende meditatieoefening die leidt tot het niets.
De reeks die erop volgt is juist het tegendeel: het nietige, het onherbergzame blijft
over, zoals een lichtkever in een jampotje samenvalt met het omringende donker en:
‘ik voorgoed dezelfde word.’
Het is de gewoonste, huiselijkste reeks in heel Faverey's werk met een paar
nietszeggende anekdotes over komen en gaan erin, varianten op weer een andere
sleutelzin: Weinig of niets doet er toe. Maar juist als het onbetekenend is, niet zinkt
als een baksteen, blijft het drijven, laat het zich aanspoelen, kan het worden opgehoest,
kan het ontstaan: ‘zoals liefde zich laat aanspoelen’.
Zoals een kunstwerk, de Venus van Botticelli bij voorbeeld. De slotreeks van de
bundel, ‘Drempels’, heeft een teneur die eerder alleen in ‘Te vroeg’ (Lichtval) goed
te merken was: op het beslissende moment terugdeinzen, niet verdwijnen in het
omringende of in zich zelf, noch in het meer, noch in de vijver: ‘de nimmer in
zich/oplossende, zich uitstotende mens.’
Woorden als bitter, verbitterd, wanorde, pijnlijke vragen wijzen op een lijdensweg.
Pas als alles wat zich heeft opgeworpen in wormsegmenten uiteenvalt en ‘het meeste/
is doorzien en weggevaagd’, ontstaat waar het allemaal om begonnen was: een vlok
duisternis. Het gedicht en daarmee de bundel is over de drempel. Het debuut van
Faverey in tijdschrift-en boekvorm heeft destijds veel lezers afgeschrikt. In de loop
der jaren zijn de barrières geslecht en is de drempelvrees verdwenen. Het blijkt
helemaal niet zo moeilijk om de thema's en variaties in al hun herhalingen en
doorwerkingen na te spelen en met ingehouden adem geboeid te worden als door
zijden kettingen.
■
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In broeierige schemergebieden
Armando in Toscane en Berlijn
Machthebbers Verslagen uit Berlijn en Toscane door Armando Uitgever:
De Bezige Bij 184 p., f29,50
Frans de Rover
Toen Armando zich enkele jaren geleden in Berlijn vestigde en zijn reportages voor
NRC Handelsblad begon, richtte hij zich waarschuwend tot zijn lezers: ‘Het handjevol
gelukkigen dat met mijn werk vertrouwd is en mijn thematiek kent, weet dat ik me
hier in het hol van de leeuw bevind. Dat geeft deels, vreemd genoeg, een vertrouwd
gevoel, een gevoel van eindelijk weer thuis te zijn in het ongemakkelijke verleden,
maar het spreekt vanzelf dat zo'n levenshouding beklemmend werkt.’
Een uitspraak die de kern raakt van Armando's kunstenaarschap: met zijn thematiek
móést hij eens aankomen in Berlijn - een stad, door de geschiedenis van het geweld
aangeraakt en daarmee in Armando's terminologie tot ‘plek’ geworden, tot tastbaar
symbool van de strijd tussen daders en slachtoffers. Armando kwam ‘thuis’ in het
ongemakkelijke verleden want het zoeken naar sporen van geweld bij de vroegere
vijand betekende tegelijkertijd een speurtocht naar ‘de vijand’, de machthebber in
zich zelf. De bundel Armando uit Berlijn (1982) was beklemmende literatuur door
de ambivalentie, duidelijker: de romantische gespletenheid van een getormenteerd
kunstenaar die toeschouwer én betrokkene was bij het traceren van het Kwaad.
Armando noemde het kijken en luisteren in de verscheurde stad ‘Feindbeobachtung’.
Maar doe ik dat ook niet elders, doe ik dat niet altijd? Wie het antwoord op die vraag
nog niet wist, kan het vinden in de nieuwe bundel: inderdaad ja; altijd, van kindsbeen
af al, en ook elders, in oude stadsparken met norse bomen of in Toscane bij voorbeeld.
Het grootste deel van Machthebbers wordt ingenomen door ‘Uit Berlijn’, een
direct vervolg op de eerder genoemde bundel. Armando slaat de vijand weer gade,
hij luistert en geeft weer, soms als een registrerende reporter zonder commentaar,
zoals in de viermaal terugkerende ‘Flarden’ - herinneringen van anonieme mannen
en vrouwen aan de oorlog: ‘Weet u wat het is, het was een slechte tijd, de oorlog en
zo, en we zullen wel met z'n allen niet gedeugd hebben, alles goed en wel, maar we
waren zo heerlijk jong!’ Wanneer Armando ‘zelf’ aan het woord is, beschrijvend of
direct commentaar leverend in zijn ironisch, naïef aandoend taalgebruik (dat door
de compactheid niet samen te vatten, alleen te citeren valt), wordt vaak een sfeer van
mededogen en weemoed opgeroepen. De mensen die eens het beest zijn klauwen
gaven, blijken nu soms weerlozen; de daders zijn een soort slachtoffers geworden.
‘Als je wilt kun je ze hier tegenkomen. Het zijn verdoolden, bij wie het heden ontbreekt,
het zijn de onderdanen van destijds, volgelingen, het speelgoed van de machthebbers.
Ze zijn de weg kwijt, ze zijn niet meer van hier, ze worden overschreeuwd door de
velen, die na hen kwamen en die het nu voor het zeggen menen te hebben. Die hebben
vaste grond onder de voeten, denken ze. Misschien weten ze nog niet, dat ze ook
maar gewone volgelingen zijn, van wie of wat dan ook (...) Is de volgeling geen
armzalig wezen? We zijn bijna allemaal volgelingen. We zijn dat voor het gemak.’

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

Armando

Wantrouwen

Vooral de jeugdige ‘volgelingen’, de generatie Duitsers die na de oorlog geboren is
en zich moderne intellectuelen noemt, ergeren Armando. Ze sympathiseren met de
DDR, in Amerika hebben ze hun vijand herkend, ze tonen alle begrip voor
hedendaagse zielige jongeren die de boel in elkaar slaan, op hun lippen liggen de
woorden ‘fascistisch’ en ‘fascistoïde’ bestorven, ze kunnen zich in het geheel niet
identificeren ‘mit diesem Staat’: ‘Ze willen graag van mij horen, dat alle oudere
Duitsers, die ik spreek of gesproken heb, nazi's, fascisten of minstens fascistoïde zijn.
Maar ik zeg dat niet, want het is niet zo. Dat zou wel erg eenvoudig zijn.’ Armando
maakt zich kwaad over de eenvoudige oplossingen (‘'k Heb me waarlijk laten gaan.
Laat ik tot stilstand komen’), hij houdt niet van mensen die precies weten wat goed
of kwaad is en zonder moeite het ‘schuldig’ uitspreken, hij houdt niet van de jeugd
en hun ‘Gruppenzwang’: ‘Jongeren: ik vertrouw ze niet. Ik vertrouw ze niet, omdat
ze jong zijn. Ik vertrouw ze niet omdat ze oud worden.’ Zijn angst voor de jeugd
krijgt een parallel in een van de ‘Flarden’ waar een
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oud-SS'er opmerkt: ‘Je merkt toch aan alles dat de meeste jongeren maling hebben
aan alles wat met democratie te maken heeft. Ze zijn weer net zo onverstandig als
wij in onze tijd. Met één verschil: zij kunnen beter weten.’
Armando wantrouwt deze tijd; hij vlucht in de herinnering en graaft verder in het
verleden, ook in dat van hem zelf. In vergelijking met vroeger werk is Armando in
zijn Berlijnse periode onverhuld autobiografisch geworden. Zo vormt een bezoek
aan een bokswedstrijd in Berlijn aanleiding tot een tweetal stukken over zijn fascinatie
voor de bokssport die hij als achttienjarige begon te beoefenen. Zonder echter zijn
artistieke aspiraties op te geven; hij verbindt beide zelfs tot een kunstopvatting:
‘Boksen is eigenlijk net kunst: geweld, gedempt door regels, gekluisterd geweld. Wat
blijft ons anders over dan het geweld te stileren, te esthetiseren, te verontschuldigen.
Dat maak ik mezelf tenminste wijs.’ Voortdurend probeert Armando te benaderen
wat kunst is of zou moeten zijn. Hij accepteert de kunst als vlucht om, in de woorden
van Nietzsche, niet aan de waarheid te gronde te gaan - kunst als enige rechtvaardiging
van het leven. En nog meer dan dat:
‘Kunst kan zelfs een troost zijn. Ook. Denk es aan muziek, die droevig tegen de
ramen tikt, dat troost toch. Dat bevestigt vermoedens, dat brengt binnen en buiten in
evenwicht, en dat is misschien wel troost. Ook als het donker om je heen wordt en
de dieren een dansje maken, ook dan.’ Maar Armando praat niet alleen óver kunst,
hij maakt ook kunst. Indrukwekkend zijn met name de beschrijvingen van de natuur
waarin op hoogromantische, misschien zelfs symbolistische wijze menselijke krachten
en gevoelens worden geprojecteerd. Een fraai voorbeeld bevat het verslag ‘Het bos’,
het Grunewald waar Armando (toeval of schikking) het voormalig atelier bewoont
van Arno Breker, ‘de beeldhouwer, die voor de Reichskanzlerei van Adolf H. die
metershoge beelden maakte.’ Hij arriveert er wanneer het sneeuwt: ‘Pas gevallen
sneeuw, die zo voorzichtig aan de takken hangt, nee, dat vind ik niet mooi, dat is
sneeuw van de pret van de prentbriefkaart, dat is sneeuw, die kousjes draagt. En de
sneeuw dan, die lallend het veld ruimt onder de straffe leiding van de zon? Nee.
Bedaagde sneeuw, dat is pas mooi. Hongerige sneeuw in de schemer. Grimmige,
vastberaden, hardnekkige sneeuw, in een oud bos. De sneeuw heeft het bospad breder
gewenst, de sneeuw drukt zich tegen de boomstammen aan, er is voor niets meer
plaats: er is slechts sneeuw en stam, het ligt en het staat. Meedogenloos. Wee degene,
die vluchten wil. Bij het wit mag alleen nog maar zwart. En de bedreigde mens.’
Gekluisterd geweld; de kunstenaar als scheppend geweldenaar. Dat zoekt en vindt
Armando ook in Toscane. En soms komen kunst en geweld tot een wonderlijke
synthese, zoals in de Milanese kerk van S. Ambrogio die in 1943 door een
bombardement werd getroffen: ‘Verwrongen ijzers, die zich ook als volwaardige
kunstwerken gedragen. De kunst zet z'n meedogenloze wandeling voort, alles
gebruikend, alles opeisend: tranen en staal.’ De kunst als machthebber aan wie niets
(on)menselijks vreemd is. In het Toscaanse land leest Armando Jacob Burckhardts
Die Kultur der Renaissance in Italien en uiteraard treffen hem de gruwelijke details
over de gewelddadige machthebbers: ‘macht is haast niet te torsen’. Weer is er die
mengeling van gevoelens over dat duistere gebied tussen kunst en daad, immers ‘wat
hebben deze schavuiten nagelaten. Stadjes vol autoritaire architectuur. Stadspleinen
vol vrees. Schitterend. Het spijt me oprecht, maar dit soort architectuur is
angstaanjagend mooi. Alweer de schoonheid van het kwaad? Die Aesthetik des
Schreckens? De democratische gebouwen heden ten dage, alles goed en wel, maar
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je weet nooit waar de ingang is. Hoe boeiend de mens is, hoe voortvarend. Hoe
weerloos ook. En hoe onbewogen de natuur.’
Treffende beelden, treffende observaties, en toch lijkt Armando hier niet geheel
‘thuis’. Ondanks de overtuigingskracht van de meeste van zijn verslagen, ondanks
het feit dat ze binnen zijn ‘thematiek’ vallen, ze missen iets. Armando betrapt zich
zelf er een keer op dat zijn bericht veel weg heeft van een reisverslag, ‘en daar zit ik
echt niet op te wachten’. Ik denk dat het Zuiden te licht is, te ruim; dat de bestudeerde
en bewonderde kunstenaars te groot, te absoluut-schoon zijn. Armando's obsessie de schoonheid van het kwaad - wortelt in de romantiek, in broeierige
schemergebieden, in de verscheurde geesten van machthebbers en hun speelgoed.
Hij besluit zijn bundel met de zin: ‘Ik begeef me weer op weg. Noordwaarts. Daar
waar de radeloze generaties woeden.’ Daar waar Armando thuiskomt, voeg ik eraan
toe.
■
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Nerveuze gejaagdheid
Twee boeken over Ingeborg Bachmann
Paul Beers
Op 17 oktober 1983 is het tien jaar geleden dat de Oostenrijkse schrijfster Ingeborg
Bachmann in Rome aan de gevolgen van een brandongeval overleed. Was dat
overlijden nog ‘klein nieuws’ ook in de Nederlandse kranten, daarna is het opvallend
stil geweest rond deze schrijfster, die tijdens haar leven toch voldoende de aandacht
had getrokken. Maar er lijkt een kentering op komst. Die Zeit wijdde in oktober 1981
een groot artikel aan haar naar aanleiding van het feit dat haar roman Malina tien
jaar daarvoor was verschenen, en in 1982 verscheen bij Löcker Verlag onder redactie
van Hans Höller een bundel gedegen essays over haar werk onder de titel Der dunkle
Schatten, dem ich schon seit Anfang folge, met als ondertitel ‘Ingeborg Bachmann Vorschläge zu einer neuen Lektüre des Werks’.
‘Een nieuwe lezing’? Dat is polemisch bedoeld tegen een aantal eerdere aan Bachmann
gewijde essays uit de jaren '60 en '70, waarvan sommige volgens Höller bijna
uitsluitend oog hadden voor de esthetische aspecten van haar poëzie, terwijl andere
kritiek meenden te moeten uitoefenen op Bachmanns vermeende gebrek aan
maatschappelijk engagement. Ook Ria Enders signaleert in Die Zeit dat de kritiek
van de jaren '70, die met Malina maar weinig raad wist, de geschiedenis in zal gaan
als die van een ‘fetisj-achtige concentratie op maatschappelijk-politieke
verschijnselen’. Tegen deze eenzijdigheid en kortzichtigheid wil de nieuwe
essaybundel zich richten en opwekken tot een kritiek die zich niet op de eerste plaats
tegenóver het werk plaatst, maar er een kritische relatie mee aangaat die zowel oog
heeft voor de esthetische als voor de tijdbepaalde, vrouwgebonden aspecten ervan.
Maar ik loop te ver vooruit, want over wat voor werk gaat het eigenlijk? Over een
uitzonderlijk veelzijdig en indringend oeuvre dat in verschillende golfbewegingen
en wisselend naar genre gespannen ligt tussen de jaren 1953 en 1973. In 1953
debuteerde Bachmann op zevenentwintigjarige leeftijd met de gedichtenbundel Die
gestundete Zeit, een bundel die zozeer de aandacht trok dat hij haar een coverstory
in Der Spiegel opleverde. Of was het meer dat ze een jonge vrouw was met
kortgeknipt ‘existentialistisch’ haar, opstaande kraag, en knalrode mond? Hoe dit
ook zij, het werk zelf vertoont nooit een spoor van effectbejag, modieusheid, het is
en blijft doortrokken van een grote ernst, haar relatieve beroemdheid heeft haar
innerlijk niet aangetast.
In 1956, ze is dan dertig, volgt haar tweede poëziebundel, Anrufung des grossen
Bären. Ze krijgt er een prijs voor, zoals dat in het vervolg met bijna al haar publikaties
het geval zal zijn. Er volgen enkele hoorspelen en verschillende libretti, alle bij
muziek van Hans Werner Henze. Maar de dichtader droogt op. Van 1957 tot 1961
telt het Verzameld Werk twaalf gedichten, van 1964 tot 1967 nog slechts zes.

Traumatische ervaring
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In 1961 is inmiddels de verhalenbundel Das dreissigste Jahr verschenen, een bundel
die in tal van opzichten nog de hand van de dichteres verraadt. Het is interessant te
zien hoe Bachmanns literaire taal zich gaandeweg meer en meer van de poëzie
verwijdert in de richting van het zuivere proza. Das dreissigste Jahr is zo een
tussenstation op de weg, waarvan de in 1972 verschenen verhalenbundel Simultan
het eindpunt is. Maar al is Bachmanns taal steeds ‘onversierder’ geworden en het
verhaal dat verteld moet worden steeds belangrijker, dat wil niet zeggen dat er nu
van een rechtlijnig proza sprake is. Integendeel, haar roman Malina uit 1971 geldt
terecht als haar moeilijkste, meest duistere werk. De moeilijkheid ligt hier echter
niet zozeer op het vlak van de taal zelf als wel in wat er achter de taal ligt, in het feit
dat er traumatische ervaringen moeten worden uitgesproken die in het hele oeuvre
nog niet aan bod lijken te zijn gekomen. Malina wordt gedragen door een vrouwelijke
ik-figuur die psychisch op de rand van de afgrond balanceert, en met haar balanceert
de roman op de rand van het zegbare.

Ingeborg Bachman

Of die ik ook de schrijfster is? Daar zijn vele aanwijzingen voor, en de tastbaarste
is wel deze dat in de kamer van de ik een aantal papieren ligt waarop staat ‘Drei
Mörder’ en zelfs ‘Todesarten’. Bachmann zelf zegt ervan: ‘Malina is uitdrukkelijk
een autobiografie, maar niet in de traditionele zin. Een geestelijke, denkbeeldige
autobiografie. Deze alleenspraak, deze nachtelijke existentie heeft niets te maken
met de gangbare autobiografie waarin bepaalde mensen hun levensloop en avonturen
vertellen.’
Malina staat overigens niet op zich zelf, maar was geconcipieerd als een van drie
romans die te zamen de cyclus ‘Todesarten’ moesten vormen. De term ‘Todesarten’
is waarschijnlijk ontleend aan de door Bachmann bewonderde Brecht die in Me-ti,
Buch der Wendungen schrijft: ‘Viele Arten zu töten - Er zijn vele manieren om te
doden. Je kan iemand een mes in zijn buik steken, iemand het brood uit de mond
stoten, iemand niet genezen van een ziekte, iemand een slecht huis toewijzen, iemand
in zijn werk afbeulen tot hij erbij neervalt, iemand tot zelfmoord drijven, iemand de
oorlog in sturen, enz. Slechts weinig hiervan is in onze staat verboden.’
Leggen we dit naast het voorwoord dat Ingeborg Bachmann uitsprak toen zij al
in 1966 in Duitsland voorlas uit Der Fall Franza, een van de beide onvoltooid
gebleven romans van de cyclus: ‘Onder de manieren waarop wij kunnen sterven
(Todesarten) vallen ook de misdaden. Dit is een boek over een misdaad.’ Het kan
toch niet zo zijn, zegt zij, dat na de oorlog ‘het virus misdaad’ plotseling uit de wereld
verdwenen zou zijn? Het is alleen maar veel moeilijker geworden misdaden te plegen,
‘en daarom zijn deze misdaden zo verfijnd dat we ze nauwelijks kunnen opmerken
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en begrijpen, hoewel ze dagelijks in onze naaste omgeving worden begaan.’ In
‘Todesarten’ heeft Ingeborg Bachmann zich tot taak gesteld enkele van deze misdaden
onder het vergrootglas te leggen.
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‘Drei Mörder’ staat voor: drie manieren waarop vrouwen door mannen tot wanhoop
worden gebracht en de dood in gedreven.
In Malina lijkt het noodlot niet zozeer belichaamd in de mannelijke hoofdpersonen
Malina en Ivan als wel in ‘der dritte Mann’, de vaderfiguur die in dromen de
vrouwelijke hoofdpersoon teistert. Niet toevallig vormt het hoofdstuk waarin hij
verschijnt de overgang tussen ‘Glücklich mit Ivan’ en het laatste hoofdstuk ‘Von
letzten Dingen’, waarin de hoofdpersoon meer en meer desintegreert. De diepste
oorzaak hiervan lijkt te liggen in het herleven van de trauma's van het verleden die
nooit overwonnen kunnen worden. De vader is zo de verantwoordelijke voor het
totale gebrek aan innerlijke zekerheid waaronder de ik-figuur lijdt. Dat maakt haar
weer des te afhankelijker van haar relaties met Malina en Ivan die beide ontoereikend
zijn zonder dat deze mannelijke hoofdpersonen duidelijk schuld treft.
In Der Fall Franza is Franziska Ranner ‘der Fall’ van haar echtgenoot, een
vooraanstaand psychiater in Wenen die zijn inmiddels derde echtgenote tot
psychiatrisch ‘geval’ heeft gedegradeerd. Hier is het duidelijk dat de ‘partner’ de
vrouw stelselmatig heeft uitgehold en vernederd, tot zij in een kliniek is opgenomen.
De roman begint als ze zich met haar vijf jaar jongere broer Martin terugtrekt in het
vroegere ouderlijk huis in Karinthië om enigszins op verhaal te komen. Met hem
vertrekt ze naar de Soedan en Egypte, waar ze een Duitse arts, van wie ze weet dat
hij in de oorlog dodelijke injecties heeft gegeven, om eenzelfde injectie vraagt: ‘Ik
kan het niet meer uithouden, ik kan niet meer verder.’ Maar hij weigert en onttrekt
zich aan een verdere confrontatie. Bij een bezoek aan de piramide van Gizeh - haar
broer is elders - wordt ze lastig gevallen door een exhibitionist, en in haar
kwetsbaarheid is dit de druppel die de emmer doet overlopen; het herinnert haar aan
een soortgelijke ervaring in de bibliotheek van Wenen, het herinnert haar aan haar
man, en nadat zij door de vreemdeling al met haar hoofd tegen de muur is gestoten,
herhaalt ze dit met alle kracht zelf en bezegelt zo haar lot.

Ontreddering
Wat in het latere werk opvalt, is de kwetsbaarheid, de psychische labiliteit van de
altijd vrouwelijke hoofdpersonen. Dat Bachmanns werk niet kan worden opgeëist
door de radicaal-feministische stroming in de literatuur, komt omdat Bachmann te
intelligent is om al het ongeluk dat vrouwen ondergaan alleen aan de mannen toe te
schrijven. Franza is stellig het slachtoffer van een onmens, en de ik-figuur in Malina
lijkt voorgoed te zijn gewond door de brute vaderfiguur die zelfs met zijn dochter
wilde slapen. Maar Nadja, uit het verhaal ‘Simultan’, en Elisabeth, uit ‘Drei Wege
zum See’, zijn zelfstandige vrouwen - de ene tolk, de andere fotojournaliste - die op
eenzelfde manier lijden aan het menselijk tekort als hun mannelijke vrienden. Het
zijn ontwortelden die, als Bachmann zelf buiten hun vaderland wonend, een niet
oninteressante werkkring hebben en voldoende minnaars hebben gekend, maar die
innerlijk een gat in zich dragen dat niet kan worden opgevuld. Tegelijk is er die altijd
sluimerende paniek, die nerveuze gejaagdheid die kenmerkend is voor al Bachmanns
vrouwelijke personages. Bachmann tekent de vrouw niet alleen als slachtoffer van
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de man, maar ook als slachtoffer van haar sensibiliteit. De gevolgen zijn:
onaangepastheid, innerlijke onzekerheid, labiliteit, ontreddering bij afwijzing.
Hoewel er tussen de verhalenbundel Das dreissigste Jahr uit 1961 en de publikatie
van het latere werk een periode van tien jaar ligt, vormt het laatste verhaal uit haar
laatste bundel, ‘Undine geht’, toch een soort traït d'union tussen beide. In dit opzicht
althans dat ook in ‘Undine geht’ de man-vrouw-verhouding of liever -wanverhouding
centraal staat. Met ongekende heftigheid klaagt de vrouwelijke watergeest in één
lang requisitoir het mannelijk geslacht aan: ‘Jullie monsters die Hans heten! Jullie
monsters met jullie vrouwen!’ Maar ook is er de tegenstem, die na alle verwijten
loyaal de positieve kanten van de mannen prijst.
Dit verhaal, dat geschreven is in een sterk beeldend en gedragen proza, laat weer
duidelijk zien dat de bundel Das dreissigste Jahr veel dichterlijke elementen bevat.
Het sterkst gaat dat op voor het autobiografisch getinte openingsverhaal ‘Jugend in
einer österreichisch- en Stadt’ en ‘Undine geht’, maar ook de overige verhalen
getuigen ervan. De bundel kent een grote verscheidenheid aan thema's: de jeugd, de
oorlog en de naweeën ervan, het keurslijf in volwassenheid, het echec van een bizarre
opvoeding, de liefde tussen twee vrouwen, en in ‘Ein Wildermuth’ - misschien wel
het sterkste verhaal uit de bundel - de vraag ‘wat is waarheid’, toegespitst op een
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moordzaak waarin de schuld van een naamgenoot van rechter Wildermuth ter discussie
staat. Maar wat zegt een inhoudsopgave? Beslissend zijn de intellectuele diepgang
en de bedwongen emotionaliteit waarmee deze inhouden vorm zijn gegeven in een
geconcentreerd proza met onmiskenbaar eigen toon.
Uiterst bevreemdend is het te constateren dat geen enkele Nederlandse uitgever
het gewaagd heeft om in de afgelopen twintig jaar, waarin een overvloed aan
Duitstalige literatuur is vertaald, ook maar één boek van Ingeborg Bachmann te
publiceren. Alleen uit de bundel Das dreissigste Jahr zijn enkele verhalen in het
Nederlands vertaald. Nu er echter in Duitsland en Oostenrijk van een wederopleving
sprake is, het Verzameld Werk in vier delen bij Piper in een zeer betaalbare
Sonderausgabe is verschenen en ook alle afzonderlijke titels voor rond een tientje in
pocketvorm verkrijgbaar zijn, zal het hopelijk niet lang meer duren voor ook de
Nederlandse lezer in zijn eigen taal met Ingeborg Bachmann kan kennismaken.

Foto's
Hoezeer Bachmann opnieuw in de belangstelling staat, wordt ook bewezen door het
feit dat haar Duitse uitgever Piper onlangs twee boeken heeft uitgebracht die de
persoon Bachmann dichter bij de lezer brengen. Het zijn een bundel met interviews,
Wir müssen wahre Sätze finden, en het bijzonder fraai uitgegeven Bilder aus ihrem
Leben. Het laatste boek kan zelfs uitstekend dienst doen als introductie tot persoon
én werk, omdat de vele foto's en documenten vergezeld gaan van zorgvuldig gekozen
citaten uit haar poëzie, proza en interviews. Eerst zijn er de foto's van het gezin en
van haar geboorteplaats Klagenfurt en omgeving (1926-1945), daarna de studietijd
in Wenen (1946-1953), vervolgens haar eerste periode in Italië, tijdens welke haar
twee dichtbundels verschenen (1953-1957). Rond haar dertigste jaar huist zij
afwisselend in München, Zürich en Rome (1957-1963), waarna zij op uitnodiging
van de Ford Foundation twee jaar in Berlijn doorbrengt (1963-1965). Van dan af tot
haar dood verblijft zij weer hoofdzakelijk in Rome (1965-1973) en staat haar leven
bijna geheel in het teken van de romancyclus ‘Todesarten’.
De foto's laten de vele gezichten zien van de ene Ingeborg Bachmann, van jeugdig
en open tot vermoeid en naar binnen gekeerd. Raadselachtig is het verschil tussen
de laatste foto, waarop ze eruitziet als de dame van eind veertig die ze is, en foto's
uit nagenoeg dezelfde periode wanneer ze in gezelschap is en zeker tien jaar jonger
toont. Indruk maakt ook het achtjarige schoolmeisje vergeleken met de bijna
geteisterde vrouw die in de zomer van 1963 in Berlijn aan haar schrijfmachine zit.
Het maakt begrijpelijk waarom Heinrich Böll zijn herdenkingsartikel na haar dood
de titel gaf: ‘Ich denke an sie wie an ein Mädchen’, want dat is de indruk die dit
fotoboek ook bij mij achterlaat.
De lezer van Bachmanns werk, van dit fotoboek en van de interviews kan zich
maar moeilijk aan de indruk onttrekken dat de schrijfster gaandeweg kapot is gegaan
aan haar inleving in de verschrikkingen van oorlog en fascisme, zowel in het groot
als in het leven van alledag. Bij de foto waarop Hitler in 1938 vanaf een balkon in
Klagenfurt de burgers toespreekt, lezen we: ‘Er is één bepaald moment geweest dat
mijn kinderjaren heeft verwoest. Het binnenmarcheren van Hitlers troepen in
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Klagenfurt. Het was zo iets ontzettends dat met die dag mijn herinnering begint:
door een te vroege pijn zoals ik die later misschien nooit meer in die mate heb
gekend.’ En een van de laatste foto's in het boek laat het met gras begroeide perron
van de spoorlijn in Auschwitz zien; in mei 1973 bracht Bachmann voor het eerst een
bezoek aan Polen, en hoewel het land een zeer positieve indruk op haar had gemaakt,
was ze volkomen sprakeloos na haar lijfelijke bezoek aan de vernietigingskampen.
Het interviewboek, dat in chronologische volgorde haar creatieve periode van
1953 tot 1973 doorloopt en waarin successievelijk al haar gepubliceerde werken ter
sprake komen - een babbelboek is het natuurlijk níét -, krijgt een hardere toon als
Malina in 1971 verschenen is. Naast veel verhelderends over het dubbelgangersmotief
in de roman (Malina als het mannelijk alter ego van de vrouwelijke Ik) en over de
vaderfiguur in het middendeel (de vader als verpersoonlijking van alle maatschappelijk
geweld), formuleert ze keer op keer het thema dat aan ‘Todesarten’ ten grondslag
ligt: ‘Het is een grote vergissing te denken dat er alleen in een oorlog gemoord wordt
of in een concentratiekamp - er wordt midden in de vrede gemoord.’
Natuurlijk, ook vele andere onderwerpen komen aan bod: de vrij rigoureuze
overgang van het schrijven van gedichten naar het schrijven van proza, de grote rol
die muziek speelt in haar leven, het bijzondere belang van de compositie bij het
maken van haar boeken, haar liefde voor Italië en de haat-liefde voor Oostenrijk,
haar overtuiging dat vrouwen gelijkwaardig zijn aan mannen, ‘dat ze precies even
bekwaam zijn, dat ze zelfs minder ijdel zijn, dat ze tot grotere prestaties in staat zijn
dan mannen. Dat ze geen medelijden nodig hebben en tot elk offer in staat zijn.’ Een
enkele keer valt er ook een anekdote te beluisteren: voor de feestbundel bij zijn
zeventigste verjaardag vroeg Heidegger Paul Celan en Ingeborg Bachmann als enige
dichters om een bijdrage, beiden weigerden. Geen anekdote is het meer te noemen
dat Bachmann een essentiële rol blijkt te hebben gespeeld bij het doen uitgeven van
Wittgensteins werk in het Duitse taalgebied. En zo is er meer.
Het hoofdthema keert als een doem terug: de ervaring van het leven als een
‘permanente oorlogstoestand in vredestijd’. Dit maakt haar tot een ‘onontkoombaar’
schrijfster in de zin waarin ze het zelf in haar ‘Frankfurter Vorlesungen’ formuleerde:
‘alleen richting, de durende manifestatie van een constante problematiek, een
onverwisselbare wereld van woorden, personages en conflicten is in staat ons een
schrijver als onontkoombaar te doen zien.’
■
‘Werke. In 4 Bänden’, Sonderausgabe, Piper, f86,35.
‘Der dunkle Schatten, dem ich schon seit Anfang folge’, essays onder red. van
Hans Höller, Löcker Verlag, f 39,95.
‘Wir müssen wahre Sätze finden’, Gespräche und Interviews, Piper, f 50,90.
‘Bilder aus ihrem Leben’, mit Texten aus ihrem Werk, Piper, f 48,25.
‘Een stap naar Gomorra’, vertaling Elly Schippers, Vrouw Holle, f 17,50.
‘Jeugd in een Oostenrijkse stad’, ‘Wat ik in Rome zag en hoorde’, ‘Literatuur als
utopie’, vertaling Paul Beers, met een essay van Willem Otterspeer, De Revisor
1983/2, f 12,-.
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Terug naar Thackeray
Het oude en het nieuwe tijdschrift Vanity Fair
Vanity Fair Portraits of an Age Samengesteld door Diana Edkins
Richardson, ingeleid door John Russell Uitgever: Thames and Hudson,
203, p., f 109,80 Importeur: Nilsson & Lamm Het nieuwe maandblad
Vanity Fair verschijnt sinds maart 1983 en is verkrijgbaar in de
tijdschriftenwinkels, f 13,50 per nummer
Ed Schilders
Ik zou wel eens de notulen willen lezen - als die er zijn - van de vergadering uit 1914
waarin - zo stel ik me dat voor - de bestuurderen van uitgeverij Condé Nast een
alfabetische lijst doornamen met daarop de mogelijke namen voor hun nieuw uit te
geven tijdschrift. Steeds meer mogelijkheden werden weggestreept en ten slotte zou
je dan de argumenten kunnen lezen die vóór de keuze van Vanity Fair, ‘Kermis der
IJdelheid’ pleitten. Het is zeer waarschijnlijk dat ook toen, of misschien juist toen
nog, onderkend werd dat de naam vooral via Vanity een enigszins snobistische
bijklank krijgt als je er je handelsmerk van maakt. En als dat onderkend is, dan is
het zeker dat men dat een zeer aangenaam voordeel gevonden heeft.

Ik heb die notulen niet, maar wel enige fragmenten uit het redactionele voorwoord
van Frank Crowninshield in de eerste aflevering van het maandblad, mei 1914. ‘Wij,
als natie,’ schreef Crowninshield, ‘hebben de behoefte ontdekt aan meer vrolijkheid,
aan het verbergen van een vroom gezicht (...) en aan een flinke portie humor. Vanity
Fair is van plan zo vrolijk mogelijk te zijn. Het zal humor drukken, het zal de ogen
richten op het theater, de kunsten, de wereld van de literatuur, de sport, en op het
hoogst vitale, elektrische en veelzijdige leven van tegenwoordig, en dat vanuit de
vrolijke invalshoek van de optimist, of, en dat is bijna hetzelfde, vanuit de
spottend-vrolijke invalshoek van de satiricus.’
Dit fragment staat in John Keats' biografie over Dorothy Parker, die enige tijd als
criticus voor het blad gewerkt heeft, en Keats koos het natuurlijk omdat Parker óók
zeer bedreven was in humor vanuit de mock-cheerful angle of the satirist. Zo is het
accent hier op humor, satire, op Fair komen liggen. Dat Crowninshield ook Vanity
niet uit de weg ging, blijkt uit een citaat uit het fotoboek Vanity Fair, Portraits of an
age. Daarin worden de lezers als volgt geïdentificeerd: ‘People of means, who cultivate
good taste, read good books, buy the best pictures, appreciate good opera, love good
music and build distinguished houses.’ Maar ook dit: ‘We do not attempt (...) to
rectify our industrial evils or to correct our crying civic abuses.’
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Vanity Fair is daarom een naam die zowel goed als slecht gekozen is. Goed, omdat
daarmee precies de policy van het maandblad wordt uitgedrukt, slecht, omdat die
formule precies dat uitsluit wat William Makepeace Thackeray bedoelde toen hij in
1847 zijn Vanity Fair begon te publiceren. Die serie, de roman verscheen één jaar
later, had als ondertitel Pen and Pencil Sketches of English Society. Thackeray
probeerde de evils van de samenleving, geregeerd door een arrogante bezittende
klasse, wél te rectificeren door ze genadeloos aan de kaak te stellen.

Het septembernummer 1983

Dat was men in 1914 vergeten. Wat men zich herinnerde was het gebrek aan
vrolijkheid en vermaak in Thackeray's tijd, het tijdperk van Victoria. Zo kreeg Vanity
Fair voor de tweede maal een andere betekenis, want ook Thackeray had de
aanduiding al aan zijn tijd en zijn ideeën aangepast nadat hij de naam bij John Bunyan
geleend had. Bunyans regels uit The Pilgrim's Progress (1678) zijn klassiek geworden:
‘It beareth the name of Vanity Fair, because the town where 'tis kept is lighter than
vanity.’ De kermis was toen nog een jaarmarkt en deze markt duurde bovendien het
hele jaar. Zij werd ingesteld door de handlangers van de duivel en in de kramen is
alles te koop wat tot zonde leidt. Bunyans boek was alles wat Vanity Fair in 1914
niet meer wilde en kon zijn: een stichtende allegorie en razend populair onder het
volk - het werd in 108 talen en dialecten vertaald, en werd na de bijbel het meest
gelezen boek.
Vanity Fair leefde, steeds onder leiding van Crowninshield, tot 1936. Dit jaar
bleek dat het toen niet overleden is maar dat het zich te rusten heeft gelegd. In
hoeverre die rustkuur de betekenis van Vanity Fair voor een derde maal veranderd
heeft, laat zich nu nog slechts bij benadering vaststellen, ook al schreef Calvin Trillin
in het maartnummer quasi-verontwaardigd dat hij niet was uitgenodigd om zich te
abonneren. In die uitnodiging zou Joseph Corr, die het blad voor Condé Nast uitgeeft,
geschreven hebben dat Vanity Fair bedoeld is voor ‘only a handful of bright, literate
people’. Dat meent Corr natuurlijk niet. Crowninshield in een notedop lijkt nog
slechts goed voor een grap.

Dorothy Parker
Toch lijkt het gerechtvaardigd om nu al vast te stellen dat in ieder geval het
kermisachtige aspect verdwenen is. Vooral in de jaren dertig moet die
vrolijkheidsbehoefte de overhand hebben gekregen. In het voorwoord bij Portraits
zegt John
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Russell dat Frank Crowninshield ‘in roddel handelde’ en hij noemt enige vaste
rubrieken uit de jaren dertig: ‘When Kings Relax’ en ‘Celebrities in Bed’. (De foto
van Debra Winger tussen de lakens in maart 1983 was puur toeval, mogen we
aannemen.)
Jenkins beschrijft het blad in The Twenties als bootlicking the rich, en het beruchtste
voorbeeld daarvan vinden we in 1920, toen Dorothy Parker een theaterstuk, waarin
de mooie maar slecht acterende Billie Burke de hoofdrol speelde, spottend-satirisch
kraakte. Florenz Ziegfeld, van de Follies, was Billie's echtgenoot, en Flo belde Condé
Nast. Die spraken Crowninshield toe en Parker stond op straat. In Portraits staat een
foto van Billie met daaronder een kort citaat uit de tirade van Parker die niet met
name genoemd wordt. Ook over haar ontslag geen enkel woord, zelfs niet bij het
portret van Parker zelf uit mei 1932, toen zij beroemd genoeg geworden was om
door Vanity Fair ge-bootlicked te worden. Politiek moet Crowninshield bijzondere
ideeën gehad hebben. Zijn voorstel om tot een oplossing te komen van de vele
problemen die de depressie met zich meebracht behelsde onder andere een tijdelijke
opschorting van de grondwet en de instelling van een regering die in alles volmacht
had.
De politieke stellingname van de nieuwe Vanity Fair lijkt gezonder van inhoud.
In het septembernummer kreeg de Mexicaanse diplomaat en schrijver Carlos Fuentes
liefst acht tekstpagina's voor een integrale weergave van de rede die hij op Harvard
uitsprak onder de titel High Noon in America. Hij analyseert daarin de situatie in zijn
eigen land, in El Salvador en Nicaragua, hij onderzoekt de betrekkingen van
Midden-Amerika tot de Verenigde Staten. Zijn conclusie is ook een duidelijke
waarschuwing: ‘Wij, uw echte vrienden, zullen niet toestaan, omdat we uw vrienden
zijn, dat u zich in Latijns-Amerikaanse aangelegenheden gedraagt zoals de Sovjetunie
zich gedraagt in Oosteuropese en Centraalaziatische aangelegenheden. Wij zullen
de wachters zijn bij uw eigen ware belangen door u te helpen deze vergissing niet
te maken. Wij hebben de herinnering aan onze zijde. U lijdt te zeer aan historisch
geheugenverlies.’ In elf regels, nog geen honderd woorden, zet Fuentes daarna de
vier fouten uiteen die de politiek van de Verenigde Staten met betrekking tot
Latijns-Amerika kenmerken. Dit is niet minder dan een briljant stuk, dat je doet
hopen dat ook de Reagans op Vanity Fair geabonneerd zijn.
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Frank Crowninshield, De actrice Olive Terry, 1916, foto van Ellis and Walery De actrice Helen
Menken, 1925, foto van Edward Steichen Dorothy Parker, 1932, foto van Edward Steichen

Fotografen
Dat septembernummer bevat nog een aantal bijzondere bijdragen. Peter Conrad
schrijft over de nu honderdjarige Metropolitan Opera; van Philip Roth werd een
fragment uit zijn derde en laatste roman over Nathan Zuckerman gekocht; Clement
Greenberg stelt de Japanse schilder Tawaraya Sotatsu voor; Susan Sontag bericht
uitvoerig over Fassbinder en Berlin Alexanderplatz onder de noemer Novel into Film,
met de controversiële stelling: ‘In Berlin Alexanderplatz, cinema has at last achieved
some of the accumulative power of the novel by being as long as it is - and by being
theatrical’; Paul Berman en Arthur Miller belichten de Rosenberg-affaire - Miller,
over de dag waarop de executie plaatsvond: ‘I was never so alone (...) because I was
scared’; liefst achttien pagina's, inclusief de zeer fraaie illustraties, zijn gereserveerd
voor een fragment over het surrealisme uit Bunuels autobiografie; Dick Cavett ten
slotte, maakte een kort portret van de schrijfster Jean Stafford. Wat naast de hoge
kwaliteit en de afwisseling vooral opvalt aan deze bijdragen is de aandacht voor
niet-Amerikaanse cultuurverschijnselen. Dat moet ook een factor geweest zijn die
het vóórkomen van de oude Vanity Fair voor een belangrijk deel bepaald heeft. De
prachtige zwart-wit portretten uit
Vervolg op pagina 39
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Op-en-top een tijdgenoot
Peter Härtling heeft oplossingen voor elk probleem
Das Windrad door Peter Härtling Uitgever: Luchterhand 224 p., f37,50
Importeur: Nilson & Lamm
Gerda Meijerink
‘Wie zijn wij? Waar komen wij vandaan? Waarheen gaan wij? Wat verwachten wij?
Wat verwacht ons?’ Deze eerste zinnen van Ernst Blochs Prinzip Hoffnung, schreef
Peter Härtling een jaar geleden in de Süddeutsche Zeitung, verwikkelden hem in een
avontuur dat een spoor in zijn leven tekende en waarvan het einde zich niet liet afzien.
Het lijkt erop dat Peter Härtling met zijn roman Das Windrad zijn avontuur heeft
willen bekorten. De roman is een poging om hoop in te lossen voor de vervulling
ervan. Een nieuwe toekomst tekent zich af. Härtling, de architect van een ‘heile
Welt’?
Tijdens de vredescongressen die de laatste twee jaar op instigatie van Duitse schrijvers
uit Oost en West zijn gehouden, was het Prinzip Hoffnung niet van de lucht. Zo
moeilijk als het was voor de schrijvers om politieke en militairstrategische analyses
te maken die boven het niveau van borreltafelgesprekken uitstegen, zo gemakkelijk
was het antwoord op de vraag wat de taak van de schrijver tegenover de dreiging
van de nucleaire ondergang inhield: waarschuwen en alternatieven bieden, de hoop
gestalte geven. Het was de vraag hoe de literatuur zou reageren op de verklaringen
en oproepen van de vredescongressen. Zou er een ‘Wende’ plaats vinden? En hoe
zou die er dan uitzien?
Het hoeft ons niet te verwonderen dat er niets merkbaar is van een utopische golf
of van een soort vredeswind in de nieuwste Duitse literatuur. De vogeltjes zingen
ook verder zoals ze gebekt zijn. Een aantal gerenommeerde schrijvers bevindt zich
niet aan de schrijftafel maar voor de poorten van Amerikaanse leplaatsen of aan de
rand van startbanen, de jonge garde beweegt zich op het gebied van het ‘zeitkritische
Psychologismus’, een begrip dat door Reich-Ranicki in zwang is gebracht. In dat
‘zeitkritische Psychologismus’ viert de Einzelgänger hoogtij die in zijn extreme
situatie exemplarisch is voor de situatie van de mens in de wereld. Met kunst en
vliegwerk houdt de excentriek zich staande in het leven en daarmee is dan het uiterste
volbracht. Veel hoop in de zin van Ernst Bloch is daaruit niet te putten.
Peter Härtling lijkt de uitzondering op de regel te zijn. Das Windrad is een boek
dat een positieve geest ademt en het is niet voor niets dat Härtling overal waar de
vredesbeweging acties uitvoert uitgenodigd wordt om uit Das Windrad voor te lezen.
Zijn woorden zullen er bij de voorvechters voor de vrede er bij de milieuactivisten
zeker ingaan als Gods woord in een ouderling, maar mij bevalt het boek niet. Ik zou
liever willen dat het anders was, want wat Peter Härtling schreef heb ik tot dusver
altijd met veel genoegen gelezen. Zijn Hölderlin ('76), zijn Hubert oder die Rückkehr
nach Casablanca ('78), zijn Nachgetragene Liebe ('82) en ook het verhaal Die
dreifache Maria ('82) over de grote liefde van Eduard Mörike voeren figuren ten
tonele die in al hun extremiteiten exemplarisch zijn voor de vervreemding en de
tragiek van het menselijk bestaan. Ze zijn psychologisch nauwkeurig getekend, maar

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

weer net niet zó scherp aangezet dat niet een rest van geheim blijft bestaan, iets van
het onverklaarbare dat een levensloop belangwekkend maakt. Aan Georg Landerer,
de hoofdpersoon van Das Windrad, blijft echter niets te ontraadselen over, in een
egaliserend neonlicht gebaad passeert deze op-en-top tijdgenoot de revue en dan heb
je het boek al weer uit, definitief uit.

Heroriëntatie
Georg Landerer heeft de middelbare leeftijd ruimschoots bereikt, hij is vadsig en
moe geworden, zijn hart begint kuren te vertonen: wat te doen? Een nieuw leven
beginnen natuurlijk! Als de roman begint, heeft Landerer deze beslissing al genomen,
hij heeft zijn bloeiende drukkerij verkocht, zijn vrouw zijn vertrek aangekondigd en
we zien hem op een herfstige ochtend de huissleutels in de brievenbus van het zojuist
door hem verlaten huis deponeren. Een koffer met kleren is alles wat hij meeneemt.
In een dorpje in de Schwäbische Alb neemt hij zijn intrek in een hotel dat hij vroeger
vaak met zijn gezin bezocht, liefderijk wordt hij door de eigenares en haar dochters
opgenomen. Ook een bevriende arts in het dorp en een jongen, Leo, die een
delta-vliegschool runt, bekommeren zich om hem. De eerste weken benut Landerer
om over zijn verleden na te denken, hij schrijft ook een brief aan zijn vrouw die hij
niet verstuurt, hij is, dat zie je zo, bezig zich te heroriënteren. Na een poosje reist hij
af naar Husum om daar een vroegere geliefde op te zoeken maar ziet al ras in dat er
geen weg terug bestaat: het nieuwe leven begint nu echt.

Peter Härtling

Terug in Schwaben trekt hij in bij de beeldhouwer en uitvinder Kannabich, een
hoogst eigenzinnige figuur die een afgelegen huis bewoont en een visionaire
wereldverbeteraar is. Kannabich ligt met allerlei instanties overhoop die zijn plan
om een windmolen te bouwen waarmee hij elektriciteit wil opwekken, torpederen.
De beide mannen besluiten om het project toch door te zetten. Van alle kanten stromen
jonge mensen toe om behulpzaam te zijn, de bouw van de molen krijgt een
symbolische betekenis voor alles wat tot de alternatieve beweging behoort, zelfs een
paar boeren verlenen hand- en spandiensten. Als de windmolen op een dag ten
aanschouwen van honderden sympathiserenden wordt opgericht, verschijnt ook de
politie die de menigte uiteendrijft, de molen demonteert en zich alleszins onmogelijk
gedraagt. De teleurgestelde Kannabich pleegt zelfmoord, Landerer werpt zich op als
zijn evangelist, reist van hot naar haar om lezingen over Kannabich en diens ideeën
te houden.
Maar ook Landerer wordt teleurgesteld door het gebrek aan wilskracht en
realiteitszin van de alternatieve jeugd tot wie hij spreekt. Hij zoekt zijn heil bij een
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groep jonge mensen die als collectief een drukkerijtje in Tübingen heeft opgezet
waar het oude handwerk nog wordt bedreven, hij treedt als adviseur toe tot dit
collectief. Ten slotte woont hij op een eenvoudige etage in de buurt van een
kindertehuis waar de autistische jongen Pokko is ondergebracht, met wie hij in de
loop van de tijd een vertrouwensrelatie heeft opgebouwd. Met Pokko brengt hij zijn
vrije tijd door, be-
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hoedzaam leert hij hem spreken. In Pokko ziet hij een nieuwe generatie opgroeien
die de taal niet als cliché hanteert, maar de woorden opnieuw geboren laat worden.

Vrouwvriendelijk vrijen
Voorwaar een geëngageerde roman! Er is geen actueel probleem te bedenken of het
wordt wel even aangestipt. En dat niet alleen: er wordt een oplossing voor gevonden.
Midlife-crisis? Geef je gezin en je werk eraan en begin opnieuw. Het kán, je zult het
zien. Het milieuprobleem? Kleinschaligheid, heus, geen vuiltje aan de lucht.
Generatieconflict? Stel je open voor jonge mensen, ze halen je met open armen
binnen! Eenzaamheid? Een autistisch kind zal je vriend zijn, dat lost alles op. Erotiek?
Maar natuurlijk ontmoet Landerer een scholiere (!) die het initiatief neemt en bij hem
in de koffer kruipt - ze brengt hem bovendien in een handomdraai het nieuwe
vrouwvriendelijke vrijen bij (wat in dit geval betekent dat zij bovenop mag).
Het ergerlijke van dit boek is dat het problemen zozeer versimpelt dat het lijkt of
ze niet bestaan. Er ligt een gevaarlijk zwart-wit denken aan ten gronde, er ligt een
eenvoudig Freund-Feind-Bild op de loer dat - geheel tegen de bedoeling van de
schrijver in - polariserend werkt. Vertegenwoordigers van de overheid en de politie
zijn zonder uitzondering kortzichtig en dom, bijna koddig in hun grenzeloze waan de aanhangers van het alternatieve leven daarentegen zijn gevoelig, geduldig,
liefdevol. De mannen ontdekken de nieuwe zinnelijkheid en beoefenen de nieuwe
tederheid. ‘Ze werkten hard, groeven de gaten voor het fundament, brachten de
beschotting aan, spraken elkaar moed toe, raakten elkaar af en toe aan alsof ze
energie op elkaar wilden overdragen...’ En verderop: ‘De moeheid dreef ze naar
elkaar toe. Ze zochten elkaars nabijheid, bescherming. Zo bleven ze een poosje staan,
dicht bijeen, ze knuffelden elkaar, een kluwel dampende lichamen...’. Behalve bij
elkaar wordt een diep begrip gevonden bij een paar katten die uiteraard feilloos op
de emoties van de mensen reageren (mijn kat blijft gewoon liggen als ik het rot heb!).

Enige nuance probeert Härtling te betrachten als hij het jongerenprobleem ‘behandelt’.
Hij onderscheidt ‘kaputte Kreaturen’ waarvan de wilskracht gebroken is, die slechts
somber voor zich uitstaren, waarin de hoop geblust is en de ‘zachte types’, waar ook
niet veel van te verwachten is: ‘Hij voelde zich geïrriteerd door die al te zachte, die
lusteloos bescheiden, die door frustratie vreedzaam geworden jonge mensen - ondanks
hun vriendelijkheid. Ze dreven op hem toe en weer van hem weg, bijna geruisloos,
hun gemompel leek op dat van stervenden.’ De derde groep jongeren vormen de
daadkrachtigen, zij die met alternatieve projecten bezig zijn en aan een nieuwe
toekomst bouwen. De daad! Natuurlijk. Kiest ook niet Faust uiteindelijk voor de
daad als de hoogste verwerkelijking van de mens? Das Windrad is een positief boek,
ik zei het al. Jammer toch dat Härtling het niet kan laten om een aantal vrouwen een
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uiterst negatieve rol toe te bedelen. Een sociaal werkster (behoort tot het vijandige
kamp!) lijdt aan magerzucht; een boekhandelaarster is een bazige zakenvrouw, hard
en ongevoelig; een op drift geraakt meisje wordt verantwoordelijk gesteld voor het
autisme van haar kind dat ze bovendien schromelijk verwaarloost en eenvoudigweg
in de steek laat. Maar laat ik eerlijk zijn: er komen ook moederlijk zorgende vrouwen
voor en bij herhaling lieve, erg jonge meisjes die met de veel oudere - en allesbehalve
aantrekkelijke - hoofdpersoon naar bed gaan. ‘Ben je mijn vader of mijn geliefde?
Ik weet het niet. Prima zo.’ Gelukkig maar.
Das Windrad is daarom een belangwekkend boek omdat het feilloos illustreert dat
de zogenaamde geëngageerde roman, wanneer dat ‘geëngageerd’ op een oppervlakkige
manier wordt opgevat, gedoemd is te mislukken. Die vorm van geëngageerdheid is
al lang niet meer een zaak van de literatuur. De journalistiek kan dat veel beter.
Misschien is het wel helemaal niet zo goed voor schrijvers om van die congressen
te organiseren en zich met actiegroepen te bemoeien. Härtling is er in ieder geval
danig van in de war geraakt.
■
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de oude archieven in Portraits of an age (voor een deel nooit gepubliceerd) maken
duidelijk dat ook Crowninshield zijn blik voortdurend op Europa gericht hield, en
dat in tegenstelling tot de twee andere toonaangevende culturele tijdschriften uit die
tijd: The New Yorker en The Smart Set. De bijbehorende teksten ken ik niet, maar al
zouden die van een zeer gering belang zijn, dan nog blijft het een feit dat Vanity Fair
een schitterende fotografische nalatenschap heeft opgeleverd. Beperken we ons tot
Europa, dan vinden we hier in elkaars gezelschap, zonder enige verwondering:
François Mauriac, Paul Valéry, Ferenc Molnár, Igor Stravinsky, Vladimir Horowitz,
John Maynard Keynes, Albert Einstein, Bertrand Russell, Joseph Conrad, de Sitwells,
Jacques Lipschitz, Tristan Tzara, Erik Satie, Claude Debussy, Henri Bergson, William
Butler Yeats en Maxim Gorki en vele tientallen anderen.
Frank Crowninshield, wat hij verder ook allemaal op zijn geweten mag hebben, moet
een buitengewoon scherp gevoel gehad hebben voor de actuele kunstzinnige
ontwikkelingen van zijn tijd. Hoe hij die als journalist benut heeft, laat zich met
Portraits niet vaststellen. Het is echter duidelijk dat hij dat journalistieke uitgangspunt
gecombineerd heeft met een voorliefde voor de portretfotografie van de hoogste
kwaliteit. Daarmee heeft hij in de Verenigde Staten baanbrekend werk verricht. Onder
de fotografen die regelmatig voor Vanity Fair hun lenzen gericht hebben, vinden we
namen die tegenwoordig algemeen tot de grootsten uit de geschiedenis van de
fotografie gerekend worden: Edward Steichen, Man Ray, Bernice Abbott, en Cecil
Beaton.
Er staan nu ook weer prachtige portretten in Vanity Fair en de mooiste, de intiemste
zijn nog steeds die in zwart-wit. Op de cover van september bij voorbeeld haalt Irving
Penn feiloos de voornaamste kenmerken van Philip Roths gezicht naar voren: zijn
wenkbrauwen, poriën en baardstoppels. Niettemin laat het zich hopen dat te zijner
tijd, als Vanity Fair zich opnieuw te rusten legt (dat punt moet ieder tijdschrift immers
steeds weer bereiken), het blad niet alleen een ‘portret van een tijdperk’ zal hebben
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opgeleverd in beeld, maar ook in woord. Het jongste nummer, september, doet
vermoeden dat die hoop niet ongegrond is. IJdelheid en Kermis zijn daarin naar de
achtergrond verdwenen (de mode en make-up advertenties even niet meegerekend)
en Vanity Fair heeft zich verwijderd van Frank Crowninshield om zich dichter bij
Thackeray te nestelen. Als die lijn in de behoefte aan minder vrolijkheid wordt
doorgezet (helemaal tot Bunyan hoeft het wat mij betreft niet te komen) kunnen we
over tweeëntwintig jaar met recht Shelley aanhalen en zeggen dat Vanity Fair niet
dood is, maar ‘is wakker geworden uit de droom van het leven’.
■
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Requiem voor een zwaargewicht
Kolakowski's geschiedenis van het marxisme deel drie
Geschiedenis van het marxisme door Leszek Kolakowski Uitgever: Het
Spectrum, 3 delen, f69,90 per deel
Bart Tromp
Het laatste deel van Kolakowski's formidabele drieluik van ontstaan en ontwikkeling
van het marxisme gaat gebukt onder moeilijkheden die niet golden voor de twee
voorafgaande. De auteur somt ze op in een kort voorwoord. De stof die besproken
moet worden is zo omvangrijk dat geen enkele historicus deze voldoende kan
beheersen. Een tweede moeilijkheid is het gebrek aan afstand dat de auteur bij zich
zelf constateert. Niet alleen was hij zelf een van de leidende persoonlijkheden die in
de jaren vijftig gestalte gaven aan het neomarxisme, hij was ook persoonlijk bevriend
met veel van de andere protagonisten.
Liever dan rechter in eigen zaak te zijn is hij over deze laatste fase van het marxisme
niettemin minder uitvoerig dan over eerdere - ze doodzwijgen was echter ook
onmogelijk. Het laatste hoofdstuk, dat zowel het marxistisch ‘revisionisme’ in
Oost-Europa, het ‘derde-wereld-marxisme’ à la Mao Zedong, en het ‘new
left’-marxisme in het Westen behandelt, zou, zo stelt Kolakowski, zonder moeite
uitgebreid kunnnen worden tot een vierde deel. Maar, zo besluit hij, ik ben er niet
zeker van dat het onderwerp zelf dat wel waard is.
Als wij deze drie voorbehouden nader onder ogen zien, dan lijkt het eerste niet
meer dan een beleefdheidsfrase. Kolakowski refereert in dit derde deel aan vrijwel
alle belangrijke bewegingen en denkers die zich na 1920 ‘marxistisch’ hebben
genoemd. Zijn enige omissie acht ik dat hij geen aparte aandacht besteedt aan het
Amerikaanse marxisme, met name dat van de jaren dertig. Legt men naast zijn derde
deel Marxism after Marx, een minder diepgravend, encyclopedisch en alleszins
competent overzicht van David McLellan, dan valt op dat de laatste alleen de school
van Della Volpe en het Amerikaanse marxisme noemt naast de denkers en scholen
die Kolakowski behandelt. Nu, een paar jaar na dato, is al duidelijk dat de
belangstelling voor de school van Della Volpe een kortstondige mode was, door niets
anders dan de zucht naar Iets Nieuws van de redactie van de Britse New Left Review
ingegeven. McClellan negeert daarnaast twee van de drie interessantste Amerikaanse
marxisten (de derde is Paul Sweezy): Edmund Wilson met zijn voor die tijd
uitnemende geschiedenis van het marxisme To the Finland Station, maar vooral
natuurlijk Sidney Hook, die zowel op het terrein van de theoretische geschiedenis
(The Hero in History) als op dat van de interpretatie van Marx (From Hegel to Marx)
even baanbrekend als veronachtzaamd werk heeft verricht. Die loochening van zijn
bijdrage zou overigens wel eens wat te maken kunnen hebben met het feit dat Hook
al snel afscheid nam van het marxisme - net als Wilson - maar er daarnaast een van
de meest gedreven critici van is gebleven. Kortom, als het om volledigheid gaat,
hoeft Kolakowski zich niet te schamen.
Het tweede en derde voorbehoud hangen eigenlijk onontwarbaar met elkaar samen.
Wie over een zo complex verschijnsel als het marxisme wil schrijven, moet weten
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wat de aanhangers heeft bezield en bewogen, maar hij mag zich daarmee niet tevreden
stellen; hij moet ook vanuit het standpunt van een buitenstaander wagen te oordelen.
Deze methodische regel werd ooit door Marx Weber geformuleerd, en wellicht zijn
het Kolakowski's studies over Nederlandse protestantse sekten in de zeventiende
eeuw geweest die hem beter voorbereid hebben op het werk dat hij hier heeft verricht
dan zijn eigen verleden als grondlegger van het revisionistisch marxisme in Polen.
Hier mogen de dingen niet door elkaar worden gehaald: dat Kolakowksi's oordeel
over het marxisme uiteindelijk vernietigend is, doet niets af aan de wijze waarop hij
de denkbeelden en denkers van het marxisme serieus neemt. Het een en het ander
heeft zelfs alles met elkaar te maken. Vandaar dat de onmiskenbare narrigheid in het
laatste hoofdstuk niet alleen de consequentie is van een Odysseus die in het zicht
van zijn Ithaca geen zin meer heeft aan een nieuwe reeks spannende nieuwe avonturen.
Het is inderdaad, veeleer, de overtuiging dat de nieuwste marxistische scholen
intellectueel oninteresant zijn. Iets nieuws is er nooit onder de zon, maar het is
inderdaad niet goed mogelijk onder het ‘marxisme’ van de jaren zestig en zeventig
nog iets te vinden dat origineel is, of dat al niet op een veel verfijnder peil eerder
door al dan niet vergeten voorlopers is geformuleerd.

Leszek Kolakowski, tekening David Levine

Drie nul, dus, voor Kolakowski.

Denkers/doeners
Van geheel andere aard is een ander probleem, dat zich al aankondigde in het tweede
deel, maar dat nu tot volle wasdom is gekomen. Na 1917 valt het marxisme definitief
uiteen in denkers en doeners. De eenheid van theorie en praxis die in zekere zin nog
had bestaan toen politieke leiders als Bebel, Jaurès, Adler ook op eigen verdienste
marxistische intellectuelen waren, terwijl denkers als Hilferding, Kautsky, Bernstein
en Luxemburg een ernstig te nemen invloed hadden op de politiek, - die eenheid is
nu definitief teloor gegaan. Het marxisme is uiteen gevallen in wat Kolakowski in
zijn vroegere werk het institutionele marxisme noemt, de leer die officieel wordt
vastgesteld en afgedwongen door de communistische machthebbers, en in
afzonderlijke denkers en scholen, die eigenlijk alleen maar gedijen in pluralistische
niet marxistische staten. Aan de ene kant versteende het marxisme tot een
geïnstitutionaliseerde partijideologie die, hoewel politiek effectief, elke filosofische
waarde mist; aan de andere kant werd het gecombineerd met andere tradities in het
denken, tot een punt waarop het ophield een helder eigen contour te hebben en slechts
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een van de vele bijdragen aan de geschiedenis van het denken werd. Dat is, in één
zin samengevat, de geschiedenis van het marxisme in de twintigste eeuw.
De eerste vier hoofdstukken van dit deel zijn gewijd aan de ontwikkeling van het
institutionele marxisme, en onvermijdelijk moet Kolakowski hier een veeleer
sociologische dan
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cognitief-filosofische toon aanslaan. Niet de inhoud van het marxismeleninisme is
immers interessant, maar de wijze waarop het maatschappelijk en politiek
functioneerde en functioneert. Deze vier hoofdstukken zijn geschreven op een toon
van onderkoelde razernij. Het is mogelijk op sommige historische details kritiek uit
te oefenen, maar dat laat de grote lijn van Kolakowski's analyse onaangetast.
Eén van de merkwaardigste fenomenen die zich soms in dit deel van Kolakowski's
meesterwerk voordoen is de wijze waarop hij - onbewust, naar alle waarschijnlijkheid
- de redeneertrant van Marx overneemt. Dat is bij voorbeeld het geval als hij met
overdonderende logica een eind maakt aan de trotskistische of links-communistische
mythe dat het communisme een reine zaak was gebleven als Lenin (of eigenlijk
Stalin) maar niet een eind had gemaakt aan de interne vrijheid tot discussie in de
communistische partij. Net als Marx in een van zijn eerste gepubliceerde geschriften
streng logisch redenerend uitlegt dat wie de persvrijheid aantast, de vrijheid in zijn
algemeenheid verkracht, zo legt Kolakowski onverbiddelijk uit dat wie alle politieke
meningsverschillen onderdrukt ook niet zal toelaten dat ze zich - onvermijdelijk manifesteren in het enige orgaan waar ze eerst nog wel worden toegelaten: de partij.
Op dezelfde manier is zijn verklaring van de voor velen onbegrijpelijke lafheid
waarmee door de jaren heen de communistische slachtoffers van ‘zuiveringen’ zich
bij hun processen gedroegen - voor zover deze zich in het openbaar afspeelden getekend door de logica van het totalitarisme. In feite bevestigt Kolakowski de
juistheid van Koestlers argument in Nacht in de middag. Hij citeert de Oude
Bolsjewiek I.M. Stetlov, die, gevraagd naar de reden waarom alle beklaagden in de
Moskouse processen de meest waanzinnige bekentenissen aflegden, antwoordde:
‘Ieder van ons stond tot zijn ellebogen in het bloed. Een politieke doctrine die elk
zedelijk principe als een lage vorm van opportunisme aanklaagt, laat zijn aanhangers
geen enkele ruggegraat.’ Zijn bitterste woorden heeft Kolakowski dan ook over voor
de linkse intelligentsia in het Westen die zich voor een groot deel steeds weer liet
overdonderen door de ideologie van het communisme, maar blind bleef voor de
werkelijkheid. ‘Zij die zich als George Orwell, een idee vormden van het communisme
op basis van de feiten in plaats van op basis van doctrinaire vooronderstellingen
werden onthaald op haat en verontwaardiging. Huichelarij en zelfverblinding waren
het permanente klimaat gaan vormen van intellectueel links.’

Lukács
Na de wederwaardigheden van het institutionele marxisme behandelt Kolakowski
in de rest van dit boek achtereenvolgens Trotski, Lukács, Korsch, Goldmann, de
Frankfortse School, Marcuse, Bloch, en in een afsluitend hoofdstuk de ontwikkelingen
in het marxisme na de dood van Stalin. Daarin worden institutioneel en intellectueel
marxisme door elkaar beschreven.
Vrijwel al deze afzonderlijke hoofdstukken laten zich lezen als korte, maar briljante
samenvattingen en waarderingen van de betrokken denkers. Kolakowski slaagt er
daarbij steeds weer in een perfecte, evenwichtige en kernachtige samenvatting van
het werk van deze marxisten af te sluiten met een meestal even perfecte doch
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vernietigende beoordeling - alleen in het geval van Adorno ben ik het met die laatste
fundamenteel oneens.
Het meest interessante is echter zijn hoofdstuk over Lukács, en wel om twee
redenen. In de eerste plaats is iedereen het erover eens dat Lukács het werk van Marx
heeft gered van het vulgaire marxisme tussen 1883 en 1921; in de tweede omdat
Kolakowski de hegeliaanse interpretatie van Marx door Lukács consequent in deze
trilogie heeft gebruikt en aanvaard. Hier echter is Kolakowski onverbiddelijk. Hij
veegt de vloer aan met de ideeën die inhouden dat het stalinisme een ontaarde vorm
van marxisme is omdat in die laag bij de grondse uitleg van het marxisme de verheven
achtergrond van de Duitse idealistische filosofie was vergeten. Ideeën die niet in het
minst afkomstig zijn uit de geschriften van Lukács zelf.
Volgens Kolakowski is de interpretatie die Lukács van Marx gaf de juiste, maar
dat maakt nog niet dat de theorie van Marx daarom juist is. Integendeel: Kolakowski
legt even precies als overtuigend uit dat Lukács, met zijn hegeliaanse opvatting van
Marx, een intellectueel veel hoogwaardiger, en dus moreel walgelijker, verdediging
van het stalinisme gaf, een verdediging die nog eens wordt onderstreept door zijn
muizige kritiek erop aan het eind van zijn leven. In feite herhaalt Kolakowski het
oordeel dat George Lichtheim ooit over Lukács velde: ‘een intellectuele ramp’.
Kolakowski: ‘Lukacs is wellicht het meest treffende voorbeeld in de twintigste eeuw
van wat genoemd mag worden: het verraad van de rede door diegenen van wie het
het beroep is deze te gebruiken en te verdedigen.’ In zijn - helaas beknopte slothoofdstuk tekent Kolakowski het marxisme als de zoveelste poging tot
zelf-vergoddelijking van de mensheid, die als altijd eindigt een kluchtig aspect te
zijn van het menselijk tekort. ‘Heden ten dage verandert marxisme de wereld evenmin
als het deze beschrijft.’ Het is alleen nog maar een repertorium van slogans waarmee
uiteenlopende belangen worden georganiseerd - waarvan de meeste in een verwijderd
verband staan tot die waarmee het marxisme zich oorspronkelijk identificeerde.
Requiem voor een zwaargewicht, dat is wellicht de meest passende titel voor het
meesterwerk van Leslek Kolakowski, een trilogie die iedereen die zich bezighoudt
met marxisme, socialisme, communisme en de Oost-Westverhouding grondig gelezen
zou moeten hebben, en liefst ook nog begrepen.
■
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Oude journaalfragmenten
Ivo Michiels begint aan een derde cyclus
De vrouwen van de aartsengel door Ivo Michiels Uitgever: De Bezige Bij,
268 p., f34,50
Jacques Kruithof
Ivo Michiels is een schrijver met een merkwaardig soort planeconomie. In een
interview met Lidy van Marissing in 1969 legde hij uit hoe zijn ‘Alfa-cyclus’, waar
toen nog maar twee delen van verschenen waren, samengesteld zou worden; daarna,
wist hij al, kon hij dan verder werken aan het Journal brut. Enkele teksten daaruit
waren reeds gepubliceerd, maar het geheel moest blijven rusten tot na de voltooiing
van de grote reeks.
Weliswaar viel de ‘Alfa-cyclus’ een heel boek groter uit dan in het plan was voorzien,
maar voor het overige heeft Michiels zich aan zijn woord gehouden. Nu is dan De
vrouwen van de aartsengel uitgebracht als eerste deel van het definitieve Journal
brut, dat een lange serie belooft te worden. Wie het werk van Michiels heeft gevolgd,
komt tussen recent werk enkele zeer oude bekenden tegen, zoals het verhaal Ikjes
sprokkelen. De auteur stelt in het journaal met enige verbazing vast, hoe stellig hij
zich jaren geleden over dit werk heeft uitgelaten, en hoe precies het is uitgekomen.
Aan De vrouwen van de aartsengel is goed te zien dat het als geheel van na Michiels'
grote cyclus dateert: een verhaal als Sarah bij voorbeeld is zonder het laatste deel,
Dixi(t), niet denkbaar. Heel Michiels' literaire techniek is trouwens in de cyclus tot
ontwikkeling gekomen; wat hij nu doet, is ‘de exploraties van het medium taal gewoon
doortrekken’, zoals hij in het genoemde interview voorspelde.
Het Journal brut berust op een manier van ‘autobiografisch schrijven’. Het doel
is niet een volledige autobiografie, maar een tekst, of een reeks teksten en fragmenten,
waar het eigen leven materiaal voor levert, soms voor twee versies, of beter: twee
verschillende schrijfwijzen.
De autobiografische inslag verklaart de titel van dit ‘boek een’: de aartsengel is
Michael, Sint-Michiel - niet als schutspatroon van de schrijver, maar als een spel
met namen zoals er meer voorkomen. De vrouwen, van wie sommigen al in ouder
werk zijn opgetreden, overheersen het journaal, vaak als erotische partner, soms op
heel andere manieren intrigerend. Meteen al in de openingszinnen krijgen ze allen
dezelfde naam, An, afkomstig uit Het boek alfa, als om de lezer er dadelijk voor te
waarschuwen dat in deze teksten de ‘universalisering’ die Michiels' handelsmerk is,
onverminderd wordt voortgezet.
De vrouwen van de aartsengel is overigens door allerlei toespelingen en door de
gebruikte namen uitdrukkelijk met het vorige werk verbonden, zelfs met Michiels'
vroegste boeken, waar hij zich van gedistantieerd heeft. Naast de vrouwen en de
oorlog is het schrijverschap een voornaam thema in dit journaal, dat zowel een
‘discours de la méthode’ is, als literaire praktijk. Het anekdotische, verhalende element
is hier echter bij lange na niet zo ver weggewerkt als in de ‘Alfa-cyclus’, vooral in
Orchis militaris, het geval was.
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Een deel van het autobiografische materiaal gebruikt Michiels hier voor de derde
keer. Zijn oorlogsherinneringen zijn eerder verwerkt in het afgezworen jeugdwerk
en in de cyclus. Niet voor niets noemt de schrijver (het schrijverspersonage, om
precies te zijn), zich in een van de episoden Andreas: zo heet de hoofdpersoon van
De ogenbank uit 1953. ‘Ik zal er blijvend zorg voor dragen dat ieder boek zin geeft
aan het vorige boek,’ staat er in het begin van het journaal; het typeert Michiels als
de zorgvuldige bouwer aan een opus.
Als zodanig komt Michiels ook aan het woord in de bundel Schrijven aan een
opus van Hugo Bousset, die vorig jaar bij Manteau verscheen, en in Nederland te
weinig aandacht heeft gekregen. Ik maak van de gelegenheid gebruik om op deze
interviews te wijzen: ze geven een goed beeld van wat enkele belangrijke Vlaamse
auteurs bezielt, en zijn tevens verhelderend voor de bezigheden van sommige
Noordnederlandse schrijvers.

Herhalingen
Nu Michiels aan zijn derde oeuvre begint, bij wijze van spreken, kun je vaststellen
dat hij het métier in zijn tweede, de cyclus, heeft geleerd. De technieken van herhaling,
incantatie en litanie worden op de vertrouwde manier toegepast, de verhalende
gedeelten die daarin zijn ingebed, raken los van de autobiografische aanleidingen,
conform het uitgangspunt dat er geen eenvoudig te fixeren ‘ik’ bestaat, en dat zelfs
het schrijvende ik niet in een tekst te vangen is.

Ivo Michiels, foto Eddy de Jongh

Hoe boeiend ik De vrouwen van de aartsengel ook vind, ik vrees dat het meer
indruk zal maken op iemand die net begint Michiels te lezen dan op mensen die met
zijn werk vertrouwd zijn. De vergelijking dringt zich op met Sybren Polet, wiens
jongste boeken, tot en met De poppen van het Abbekerker wijf, dat vroeger dit jaar
verscheen, hoofdzakelijk herhalingsoefeningen zijn. Dat gaat voor Michiels wel in
mindere mate op, maar ik vind het toch een ernstig bezwaar.
Michiels zei in dat interview uit 1969 ook: ‘Ik verwacht van ieder boek dat de
auteur met zijn materiaal iets doet wat vóór hem nog niemand heeft gedaan.’ Dus is
het op zijn minst verwonderlijk dat Michiels ‘de derde’ voornamelijk dingen doet
die Michiels ‘de eerste’ en ‘de tweede’ al gedaan hebben; ik vind dat heel jammer.
Er is een bekende uitspraak van Viktor Sjklovski, dat de inhoud van een boek niets
meer is dan het resultaat van alle vormen of kunstgrepen die een schrijver toepast.
Ik denk dat er ook vormen bestaan die, zeker bij herhaald gebruik, geen enkele inhoud
tot stand brengen, en weinig of geen effect sorteren.
Michiels laat in een liefdesverhaal de naam Sarah Sarah Sarah van onderaan de
pagina over zesentwintig bladzijden omhoog kruipen, tot de hele slotpagina ermee
gevuld is. Dat is een kunstgreep die een lezer heel gauw in de gaten heeft - en ik
maak mij sterk dat iemand die namenreeksen werkelijk leest.
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Rijen voornamen van vrouwen en grepen uit het betekeniswoordenboek Het juiste
woord (opvallend ‘onzuivere’ elementen trouwens) hebben, dunkt me, geen
noemenswaardige betekenis; ze missen de kracht van de herhalingen en opsommingen
in de cyclus, ze vallen buitendien in het niet bij andere passages in dit boek zelf.
Zo is er meer dat onder de maat blijft die Michiels met zijn eigen werk aangegeven
heeft; ik citeer een stukje als voorbeeld uit het gedeelte dat tot de vrouw Alice is
gericht.
‘...leven zeggen, dood zeggen, het opgeven zeggen, volharden zeggen, dènken
zeggen, Alice, aarde denken, water denken, vuur denken, kleur denken, licht denken,
goud denken, diamant denken, oeuvre denken, Alice, eens zover het grote vergeten
aangebroken, Alice, bidden vergeten, zeggen vergeten, denken vergeten, alleen nog
de pen/de penis, Alice, pp Alice, niet de p(ink) p(oet) uit de lokale folklore, al goed
al goed, pp niettemin, Alice, en daarmee ingaan tot haar, de eeuwigheid
binnendringen, diep dieper diepst... onmogelijk uit te maken wie wie is in het
enkelvoud, jaja met de p en de p, Alice, waar de vagina is vanzelf de pen(is) is en
waar de pen(is) opkomt de vagina leegloopt, alles één vlees, Alice...’ Met de beste
wil van de wereld kan ik zulke aaneenschakelingen mooi noch ontroerend, geestig
noch onmisbaar vinden. Het zijn zwakke plekken in een journaal dat niettemin de
moeite waard is. Het ontleent zijn ‘zin’ meer aan vorige boeken, dan dat het die in
een nieuw daglicht zet, maar uiteraard is er in de volgende delen nog van alles
mogelijk. Men kan slechts vurig hopen dat Michiels bij de samenstelling daarvan
wat kieskeuriger te werk zal gaan. Aartsengelen moeten op hun tellen passen, leert
de historie.
■
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Brill, werelduitgever
Driehonderd jaar uitgeven in oplagen van 500 exemplaren of minder
Uitgevers

Boudewijn Büch
De Leidse Oude Rijn was ooit een stille, plechtige gracht. Er heerste geleerdheid en
eruditie. Op nummer 15 was het goedkoopste Chinese restaurant gevestigd. Het droeg
een Griekse (!) naam in Latijnse letters: ‘Akademeia’. Op nummer 33a stond een
groot gebouw, het voormalige Heilige Geest- of Armen- en Weeshuis. Hier is nog
steeds het exotisch en kloppend hart gevestigd van het inmiddels multinationale
bedrijf waarvan de naam meer doet denken aan de achttiende of negentiende eeuw
dan aan de verchipte twintigste eeuw: N.V. Boekhandel en Drukkerij v/h E.J. Brill.
Lange jaren betrad ik het bedrijf éénmaal per jaar. Langs oude maar plechtige trappen,
gebogen heren in stofjas en degelijke secretaresses die bakelieten telefoontoestellen
bedienden, kwam ik in een met donker hardhout betimmerde ruimte. Daar plaatste
ik mijn bestelling: de zojuist verschenen aflevering van de Mededelingen vanwege
het Spinozahuis. Voorts vroeg ik of Mededelingen 1 uit 1934 nog in voorraad was.
‘O ja, dat denk ik van wel,’ riep een mevrouw die evengoed in de vorige eeuw geboren
kon zijn als in de huidige. De twee mededelingen werden gehaald en ik rekende f
6,25 af (in 1969). De dame gaf wisselgeld terug uit een Hofnarsigarenblikje.
‘Goedenmiddag mijn heer,’ sprak de dame de spatie tussen mijn en heer uit. Daar
hoorde ik wel van op: ik, een toen als Mick Jagger uitgedost hippie, werd normaal
of als ‘mevrouw’ of als nagenoeg niet bestaand aangesproken. Maar de firma Brill
- in Leiden sprak men uitsluitend over de ‘firma Brill’ - was zeer gesteld op vormen.
In de jaren zeventig organiseerde het antiquariaat van de firma, dat voor een zeer
schappelijke prijs oude dingetjes uit het eigen fonds aanbood maar ook wel
boekwerkjes van andere uitgevers, op zaterdagmiddag een uitverkoop. Die vond
plaats aan de Nieuwe Rijn 2. In een Dickensiaanse ambiance rommelden grotendeels
wereldvreemde heren in ruwhouten bakken. Zelden was er iets van mijn gading bij.
Mijn interesse lag, en ligt, nu eenmaal niet zo in de insectenkunde of de Armeense
grammatica.
De drukkerij en zetterij van de firma was tot en met de jaren vijftig ook gevestigd
aan Oude Rijn maar staat nu aan de Plantijnstraat, aan de rand van de sleutelstad. In
1980 siste er nog het lood van de onmogelijkste lettertypen en meest onbekende
tekens. Er is nog maar één loodzetmachine overgebleven en de muren vol letterkasten
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ten behoeve van de Chinese taal. De zetter van het Chinees en Japans, die beide talen
in het geheel niet kan lezen: ‘Ik heb zestienduizend tekens en dat wil dus zeggen dat
ik ze niet allemaal heb. Als ik iets nodig heb dat ik niet in de kast heb staan, dan
máák ik zo'n teken, dan zaag ik het.’ De zetmachines zijn stukgeslagen. De firma
Brill is, ten slotte, ook gezwicht voor de roep van de computer en het beeldscherm.
De geschiedenis van de firma is belangwekkend. Dat vond het Gemeentearchief
van Leiden ook. Het organiseerde in de maand september een expositie over het
uitgeversbedrijf. Het keurige catalogusje werd vervaardigd op de persen van de firma
zelf.

Malacoloog
Men moet voor de geschiedenis van Brill terug naar het jaar 1683. Lodewijk XIV
was onbetwist aan de macht. Straatsburg was twee jaren tevoren door de Fransen
bezet. Twee jaar later zouden veel Hugenoten naar de Republiek en Duitsland
wegvluchten. Peter Schröder werd de eerste drukker van het vorstendom Schwerin
en deel twee van het eerste typografische handboek dat ooit verscheen, geschreven
door Joseph Moxon, werd gepubliceerd. Jordaan Luchtmans (1652-1708) trouwde
met Sara van Musschenbroek, een afstammelinge van de grote drukker Plantijn, en
vestigde zich in hetzelfde jaar als ‘zelfstandig boekhandelaar’ te Leiden.
Jordaan gaf theologische boeken en werken op het gebied der klassieke oudheid
uit. Het ontbrak hem niet aan handelsgeest: hij bezocht enkele malen de Buchmesse
te Frankfurt. Jordaan werd opgevolgd door Samuel I. Ook hij zette de internationale
contacten van zijn vader voort. Samuel II en Johannes Luchtmans vormden de derde
generatie directeuren van de familie. Dan komt Samuel III, deze was de eerste
academicus van Luchtmansen; hij promoveerde in beide rechten te Leiden. Samuel
III vormde de directie met zijn oom Johannes. De erfrechten gingen in eerste orde
over op Johannes die uit de derde generatie stamde (Samuel III was immers van de
vierde). Omdat Johannes' zoon op jeugdige leeftijd overleed, kwam het bedrijf in
handen van een schoonzoon: de Amsterdamse arts Evert Bodel Nijenhuis. De zoon
van Evert, Jan Tiberius, en de zuster van de laatste, Catherina, kregen het bedrijf in
1809 als erfgoed. Deze beiden hadden echter weinig interesse in het druk- en
uitgeefbedrijf.
Zij lieten de zaak over aan de bedrijfsleider Johannes Brill. Deze trok zich op
tachtigjarige leeftijd terug en toen was het over met de Luchtmans-Bodel
Nijenhuis-dynastie (1848). De tijd was gekomen voor de familie Brill. Want Johannes
Brills zoon, Evert Jan Brill, nam een deel van het boekenfonds over. Aan hem dankt
de firma nog steeds haar naam.
Na Evert Jans overlijden (1871) werd het bedrijf te koop aangeboden. Dan volgen
er verscheidene directies totdat in 1981 dr. W. Backhuys (geboren 1944 en van
wetenschappelijke discipline malacoloog, slakkundige) tot directeur wordt aangesteld.
Vooral in de negentiende eeuw werd de firma tot het bedrijf dat bijkans alle
vreemdsoortige talen kon drukken en wilde uitgeven. In de Specimens of Type Faces
(Brill 1970) vindt men een wonderlijke drukte aan lettertypes en corpsen. De firma
beschikt over zetkasten vol tekens en letters van Estrangelo, Ethiopisch, Jacobitisch,
Spijkertaal en veel meer bestaande maar veelal al lang weggevaagde talen. Veel van
dit lood is omgesmolten of wordt weggedaan omdat de firma immers op
geavanceerdere zetmethodes is overgegaan. Maar de exotica zal met onverminderde
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vaart van de persen komen. Ik vraag me al vele jaren af hoe een bedrijf de kop boven
het water kan houden dat je nooit in de boekhandel ziet, nimmer een bestseller heeft
en voor zover ik heb kunnen zien gevoerd werd op een wijze die de moderne manager
in een hysterische lachbui brengt. Toch gaat het al driehonderd jaar goed. In het
essaybundeltje Tuta sub aegide Pallas, E.J. Brill and the world of learning (Brill
1983) wordt in de inleiding terecht opgemerkt dat er over de geschiedenis van een
van Nederlands oudste uitgevershuizen nauwelijks iets geschreven is. In 1941 wijdde
een oud-directeur er vijftien bladzijden aan. Pas sedert de catalogus van de Leidse
tentoonstelling en het hierboven genoemde bundeltje, dat een overzicht geeft van
alle disciplines die Brill uitgeeft, hebben we enig inzicht. Wat wil het zeggen de
uitgever te zijn van Olivelle's editie in twee delen van Väsudeväsrama
Yatidharmaprakasa (1976/77, f 100, -) en al die andere duizenden delen met de meest
ongelooflijke titels die worden opgevoerd in de Short-Title Catalogue 1983?
Ik loop over de Oude Rijn in een klaterende herfstregen. Akademeia is er nog, al
is het een Chinees afhaalrestaurant geworden. Brill is er uiteraard ook nog. Via de
expeditie beklim ik de trap die een boenwasje en een stoffertje goed zou kunnen
gebruiken. Langs een elektrische (!) schrijfmachine betreed ik de directiekamer, die
op een bruin café zonder drank lijkt. De directeur draagt driedelig grijs, een
Brill-stropdas en het Rotary-insigne. Hij is zeer beweeglijk, buitengewoon hartelijk.
Alles kan gevraagd worden. We zetten ons in lederen clubs.
‘Onze oplagen zijn vaak vijfhonderd stuks, soms minder. Toch zijn onze prijzen
niet exorbitant hoog. Dat komt doordat wij heel vaak met subsidies werken. Dat
wordt door de auteur geregeld, die vraagt hem aan bij ZWO, zijn universiteit of bij
een buitenlandse instantie. De honoraria lig-
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gen lager dan bij gewone uitgevers. In een aantal gevallen kan de auteur zijn
honorarium zelfs wel vergeten. In andere gevallen hoogstens tien procent en niet
zelden lager. Honorarium uiteraard alleen wanneer er subsidie op een boek zit. Als
je wilt schrijven voor honoraria, dan weet ik wel betere boeken om uit te geven maar
ja, die geven wij niet uit.

Mongolië
Onze boeken worden binnenshuis beoordeeld; dat geldt dan voor enkele categorieën.
Vrijwel al onze manuscripten gaan ook nog eens naar een beoordelaar van buiten
het bedrijf. Die beoordelaars krijgen wél een honorarium, wat u zegt. Mijn
proefschrift, over naaktslakken, heb ik in eigen beheer uitgegeven. Dat was het begin
van mijn bemoeienis met de uitgeverij. Via Backhuys Uitgeverij Rotterdam ben ik
hier terechtgekomen. Mijn eigen fondsje is nu bij Brill ondergebracht. Slakkundige
werken zullen hier blijven verschijnen met de imprint Brill-Backhuys. Onze absolute
bestseller is de Encyclopaedia of Islam (vanaf 1954), daar hebben we er vijfduizend
van gedrukt en zijn er nu zo'n drieëneenhalfduizend van verkocht. Een andere uitgever
zou erom lachen. Per deel kost hij tussen de 325 en 520 gulden; de Unesco betaalt
de redactiekosten. We hebben een adressenbestand van tussen de zestig- en
zeventigduizend terwijl we geen grotere doelgroepen hebben dan vijfhonderd. We
hebben, dat begrijpt u, het adressenbestand uitgesplitst op potentiële klanten per
boek. U wilt een misser weten. Ach, wilt u dat nou toch écht...? De archieven van
Bakoenin (Archives Bakounine, ed. Arthur Lehning, vanaf 1961), dat loopt zo slecht.
Wetenschappelijk gezien fan-tas-tisch... het loopt niet, maar we maken het af. We
zullen de oplage een weinig moeten aanpassen.’
De Nederlandse boekhandel bereikt u niet
‘We hebben er het soort boeken niet voor. U vindt ons niet in de Nederlandse
boekhandel, maar verder overal in de wereld.’
Oelan Bator, Mongolië?
‘We hebben een hele serie over talen uit dat soort gebieden. We zitten met onze
boeken in Papua-Nieuw-Guinea, op de Falkland Eilanden en in Chili. Als je in Leiden
vraagt naar Brill, heeft niemand ervan gehoord, maar als je op de Fiji Eilanden naar
ons vraagt dan zeggen ze: die uitgever ken ik, hebben we boeken van. We zijn zeer
beperkt maar wel wereldwijd. We hebben ons fonds opgeslagen in een magazijn in
Zoeterwoude en een gedeelte ligt nog hier op zolder. Daar ligt het voor de eeuwigheid.
We dumpen nooit. Zelfs in de ramsj zouden onze boeken niet verkocht worden. Al
leg je ze voor een gulden in de etalage, de mensen kunnen ze niet lezen. Eerlijk
gezegd, ik heb onlangs wat onplezierige maatregelen genomen. Een aantal boeken,
miljoenen aan verkoopwaarde, heb ik laten doorsnijden. Onder het mes gelegd.’
Uw bedrijf lijdt verschrikkelijke verliezen, neem ik aan?
‘Nee hoor. Ons fonds is ijzersterk. Om die vijfhonderd exemplaren die we drukken,
kunnen vijfhonderd mensen niet heen. Onze auteurs zijn onze klanten. U kunt de
Mededelingen vanwege het Spinozahuis niet meer vinden in onze catalogus? U moet

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

zich vergissen... ach, nee, ik weet het. Ik heb besloten boekjes van onder de tien
gulden niet meer op te nemen in de catalogus, dat werd te duur. Ze dan maar op tien
gulden prijzen, dat kan niet. Ik heb na veel heen en weer gepraat nog net een boete
kunnen ontlopen. Voor een boekje van drie gulden loopt er iemand naar zolder. Ik
geef het dan liever cadeau en zeg met de complimenten van Brill; dat is goedkoper
dan een factuur schrijven, verzenden et cetera.’

De heer W. Backhuys, directeur van Brill, foto van Klaas Poppe

U bent natuurlijk in gejuich uitgebarsten toen de sjah verdween en het nieuwe,
straf-islamitische regime aan de macht kwam. U zag waarschijnlijk uw
mohammedaans fonds opbloeien?
‘Ik moet u teleurstellen. Het omgekeerde is het geval. De sjah subsidieerde veel.
Ik ben veel subsidies juist kwijtgeraakt. Die orthodoxe regimes vinden ons juist
westers, christelijk dus verwerpelijk. In het algemeen hoeden wij ons voor
(politiek-)actuele publikaties. Wij maken boeken voor dertig jaar of langer.
Scheikunde of zo iets, dat veroudert te snel. Anderzijds maken we zelden een herdruk
mee, na twintig of dertig jaar gebeurt het af en toe. Dan is er weinig vreugde. Een
herdruk na twintig jaar; vindt u dat nu een reden tot vreugde? Een herdruk betekent
bij ons er driehonderd bijmaken, dan kunnen we weer vijftien jaar voort. We zijn
duur maar niet te duur. Ik sprak eens met een man in het Hilton in Seattle. Die wilde
een boek van ons hebben dat negentig gulden kostte. Dat vond hij te duur. Ik heb
hem gezegd dat die kamer in het Hilton meer kostte en dat als hij uit het hotel was
hij het boek kon blijven lezen.
U moet niet vergeten dat wij auteurs hebben die wel vijftien revisies van de
drukproeven verlangen. We hebben auteurs gehad - maar daar heb ik een einde aan
gemaakt - die hun boek op de eerste drukproef herschreven. Dan weet u wel van wat
voor een soort fonds wij uitgeven. Het oudste nog leverbare boek is uit 1882.’
U gaat nu verhuizen en dat zal miljoenen kosten. Waar betaalt u het toch van?
‘U begrijpt niet waarvan wij het dóén. Welnu, misschien begrijp ik het ook niet.
Laat ik u dit zeggen: een van de bedrijfseconomisch sterke kanten van dit bedrijf is
dat wij niet of nauwelijks met vreemd kapitaal werken. We hebben alleen maar eigen
vermogen. We zijn altijd aan de conservatieve kant geweest. Ik zelf ben ook
conservatief, maar gelukkig in een aantal opzichten progressief. De redding van dit
bedrijf is geweest dat het nooit bankschulden had. We hebben geen rentelasten.
Misschien is dit bedrijf wel voor mij uitgevonden. Ik ben hier ontzettend gelukkig,
ik moet er niet aan denken om bij Kluwer of Elsevier te werken. Daar zouden ik en
het bedrijf niet voor geschikt zijn. Ofschoon ik de toekomst vol zorgen, maar
opgewekt tegemoeet zie. Ik heb, inclusief onze filialen in Londen en Keulen,
honderdtwintig man in dienst. Met de komende arbeidstijdverkorting zie ik enige
zaken somber in. Als uitgever heb ik geen concurrentie, als drukker wél. Ik kan elders
goedkoper drukken maar ik kan toch, sociaal gezien, geen mensen de straat op sturen.
Ik sta hier voor mensen die op de drukkerij werken en een gezin te onderhouden
hebben. Liet ik me daar niks aan gelegen liggen, dan zou ik zeggen: de drukkerij
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gaat dicht. Maar dat vind ik sociaal volkomen inacceptabel. Buitendien: we hebben
over 1982 winst gemaakt, vijfeneenhalve ton. Het jaar daarvoor hebben we verlies
geleden. Eén komma twee miljoen. Dat was het jaar dat ik gekomen ben. Toen heb
ik er echt de bezem doorgehaald. Weet u: ze hadden drukproeven twintig jaar geleden
naar een auteur gestuurd en die waren nooit teruggekomen. Daar zat voor
vijftigduizend gulden zetkosten in en die stonden nog steeds geactiveerd op de balans.
Ik heb een brief gestuurd en de auteur bleek nog te leven. Ik heb geschreven dat als
de auteur binnen drie maanden de drukproeven niet toestuurde, ik het boek niet meer
zou drukken. En we kregen - na twintig jaar, nota bene - de proeven terug. Nu heb
ik me slechts af te vragen of het lood van het zetsel nog wel bruikbaar is, of het in
de loop van twee decennia niet geoxideerd is. Ik moest, dat wilt u nu misschien
begrijpen, de zaak hier uitmesten.’
Wat is uw omzet?
‘Op de eerste plaats kan ik, afhankelijk immers van subsidiegevers, niet te veel
winst maken. Ik kan verkopen dat ik een beetje winst maak, maar op een omzet van
twaalf miljoen kan en mag ik natuurlijk geen winst maken van zes miljoen. Stel al
dat het mij zou lukken. Nu is de winst op een omzet van twaalf miljoen ongeveer
vijfhonderdduizend gulden. We hebben hier een klein vrij bedrijf.
Merkwaardig, tsja. Dat ik hier zit. Een malacoloog die hier de baas is. Maar ik
heb een tweede ik. Mijn eerste ik is een man die zich bezighoudt met de meest trage
beesten die er zijn. Mijn tweede ik is een man die geen vijf minuten stil kan zitten.
Het spanningsveld tussen wetenschap en commercie, dat trekt mij mateloos aan.
Weet u wat ik denk: ik rotzooi maar wat op hoop van zegen. Doch dat moet u maar
niet citeren, hoewel - doet u maar, het mag, hoor.’
■
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De intrigerende jaren dertig
Emigrantenliteratuur in Die Sammlung
Die Sammlung Een bloemlezing uit het emigrantenmaandblad dat van
sept. 1933 tot aug. 1935 onder redactie van Klaus Mann bij Querido Verlag
is verschenen Gekozen door Gerda Meijerink Inleiding: F.H. Landshoff
Vertaling: Gerda Meijerink en Ruth Wolf Uitgever: Querido, 318 p.,
f39,50
Koos van Weringh
Over de jaren dertig verschijnt zoveel literatuur dat de gedachte zich wel eens bij
mij opdringt dat we die jaren aan het overdoen zijn. Van elké gebeurtenis uit die tijd
kunnen we kennisnemen door een beschouwing van iemand die er destijds ‘met neus
en oren’ bijstond en nu zijn herinneringen nog eens raadpleegt of van iemand die
jarenlang in archieven heeft doorgebracht om de feiten van toen te interpreteren in
de begrippen van vandaag. En dan zijn er de talrijke boeken met documenten, ego
en andere, die nu, van eigentijds commentaar voorzien, in het licht worden gegeven.
De jaren dertig hebben een soort magische uitstraling naar deze tijd die uit meer
bronnen voortkomt dan uit het feit van ‘het is vijftig jaar geleden dat...’
De gedachte dat iemand of iets na een zeker aantal jaren moet worden herdacht heeft
mij nooit sterk aangesproken, maar in ‘het geval van de jaren dertig’ ligt dat toch
anders. Misschien heeft dat te maken met het feit dat ik zelf in die jaren geboren ben,
maar die jaren hebben het verloop van de geschiedenis nadien zo beïnvloed dat de
verplichting kennis te nemen van wat toen plaatsgreep een zekere ‘objectieve’ basis
heeft. En telkens als iets uit of over die periode verschijnt, maakt zich een gevoel
van ‘dat-moet-ik-weten’ van mij meester. Dat is dus bijna dagwerk.
Em. Querido's Uitgeverij B.V. te Amsterdam heeft met een recente publikatie
belangrijke leesstof over de jaren dertig op tafel gelegd. Deze uitgeverij is, met die
van Allert de Lange, wereldwijd bekend als uitgever van Exil-literatuur. Reeds kort
na de ‘Machtübernahme’ in Duitsland begonnen beide uitgeverijen met een Duitse
afdeling. Hermann Kesten en Fritz Landshoff, die aan de uitgeverij van Kiepenheuer
in Berlijn waren verbonden, zetten deze afdelingen op, de eerste bij De Lange en de
ander bij Querido.
Deze samenwerking tussen Duitse uitgevers/lectoren en Nederlandse uitgevers
heeft grote gevolgen gehad. De uit Duitsland verdreven of vrijwillig vertrokken
schrijvers beschikten daarmee over een mogelijkheid tot publikatie. De Duitse
literatuur kon door Hitler c.s. niet monddood worden gemaakt. Boeken bleven
verschijnen en al spoedig ontstonden ook tijdschriften die beoogden de activiteiten
buiten Duitsland enige geordende vorm te geven.

Klaus Mann
Eén zo'n tijdschrift was Die Sammlung, dat gedurende twee jaar verscheen en wel
van september 1933 tot en met augustus 1935. Querido Verlag gaf het uit. Dat het
eerste nummer al vrij snel na de ommekeer in Duitsland uitkwam is, naast de
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bereidheid van Emanuel Querido, in de eerste plaats te danken aan de voortreffelijke
samenwerking tussen uitgever Landshoff en de schrijver Klaus Mann. Zij zagen
kans, onder het adviserende oog van Heinrich Mann, Aldous Huxley en André Gide,
een groot aantal belangrijke schrijvers te mobiliseren voor het nieuwe blad. Die
medewerkers representeerden verschillende stromingen in literatuur en politiek,
marxistische, liberale en conservatieve. Het blad legde zich niet vast op één richting.
Het lijkt mij de vraag of een blad met een dergelijk verzamelkarakter in 1937 of 1938
nog een kans zou hebben gehad, gezien de steeds sterker wordende onderlinge
verdeeldheid onder de emigranten. Maar in 1933 kon het nog - en hoe.
In de door thans Querido uitgegeven bloemlezing zijn aan het eind de
inhoudsopgaven van de twee jaargangen integraal afgedrukt. Daaruit kan men de
conclusie trekken dat Die Sammlung een blad van gewicht geweest is. Vele
‘kopstukken’ werkten eraan mee. Ik noem slechts enkele: Johannes R. Becher, Bert
Brecht, Max Brod, Alfred Döblin, Magnus Hirschfeld, Alfred Kantorowicz, Else
Lasker-Schüler, Walter Mehring, Joseph Roth. En er komen ook Nederlandse namen
in voor. Het achtste nummer was geheel aan de Nederlandse literatuur gewijd; een
eerbetoon aan het land dat deze mogelijkheid geboden had.
Frits Landshoff vertelt in een korte inleiding over de achtergronden van de
oprichting. Hij schrijft dat het een moeilijke en kostbare zaak was het tijdschrift bij
een verspreid over de wereld wonend publiek in huis te krijgen, maar hoe dat ging
en vooral hoe het patroon van de verspreiding was, daarover had ik toch graag iets
meer willen lezen. En het zou mij ook geïnteresseerd hebben te weten hoe groot de
oplage was.
Ongeveer 275 bladzijden van de bundel worden in beslag genomen door de teksten
uit het tijdschrift. Tot die omvang heeft Gerda Meijerink de ongeveer 1600 bladzijden
van het tijdschrift teruggebracht. In een Verantwoording legt zij uit hoe zij dat gedaan
heeft. Ik kan goed navoelen hoe zij met al die stukken in de weer geweest is. Een
aantal jaren geleden heb ik een bloemlezing samengesteld uit het journalistieke werk
van Joseph Roth die bij de andere Amsterdamse Exil-uitgever verschenen is. Bij het
uitzoeken van die artikelen was ik, herinner ik mij, soms de wanhoop nabij. Zit dat
thema er wel in? Is daar niet te veel van? Als ik dat lange stuk opneem, hoeveel
kortere, maar ook karakteristieke moet ik dan laten vallen? Is de keuze genoeg
gespreid in de tijd? Het liefst zou ik alle stukken opgenomen hebben, maar ik had
ook te maken met het feit dat de mogelijkheiden van een uitgever niet onbegrensd
zijn.
De samenstelster van Die Sammlung heeft in haar selectie, voor zover ik heb kunnen
nagaan, het karakter van het tijdschrift goed intact gelaten. Terecht is zij van mening
dat het niet slechts een literair blad was, maar ook politiek en algemeen cultureel.
De keuze die daarvan het gevolg is, laat goed zien met welke problemen de buiten
Duitsland levende auteurs in de beginjaren van de Hitler-dictatuur te maken kregen.
Die gaan over stellingname en aanpassing, politiek, maar ook persoonlijk. Sommigen
verdiepen zich in de achtergronden van de Duitse geschiedenis, een ander, zoals
Jakob Wassermann beschrijft de betekenis die het landschap in zijn leven en werk
inneemt. Dat in deze bundel ook stukken zijn opgenomen die verouderd en pathetisch
aandoen, vind ik een sterk punt, omdat juist daarin de primaire reacties op het leven
in ballingschap worden weergegeven.
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Wat mij betreft gooit het stuk van Kantorowicz, ‘Literatuur die de oorlog
voorbereidt’, hoge ogen. Dat komt ook, omdat ik al jaren voor deze indrukwekkende
figuur bewondering koester.
Kantorowicz analyseert de ideologische voorbereiding van het nationaal-socialisme.
Na de oorlog ('14-'18) is de Duitse jeugd geoefend in het doen, schrijft hij, maar
ongeoefend in het denken. In Duitsland is een ideologie ontwikkeld van het
niet-vragen. Aan de hand van verschillende voorbeelden uit de oorlogsliteratuur
(Ernst Jünger, Franz Schauwecker) werkt hij dat uit. Als Schauwecker zou zeggen:
‘Op de idee komt het aan, op het geloof’ en je zou vragen: ‘Wat is de idee?’ dan zou
Schauwecker antwoorden: ‘Duitsland.’ En als je dan verder vraagt: ‘Maar wat is
Duitsland?’ zou hij zeggen: ‘De idee!’ Kantorowicz's artikel is van belang, omdat
er wel meer perioden zijn waarin het niet-denken favoriet is.
De bloemlezing bevat een aantal bladzijden verhelderende noten, waarbij dient te
worden aangetekend dat enkele de lezer niet veel wijzer maken. En zeer instructief
zijn de korte biografische schetsen van de auteurs. Die zijn geschreven door Ruth
Wolf, die samen met Gerda Meijerink ook de teksten uit Die Sammlung vertaalde.
Ik hoorde iemand de opmerking maken dat het een beetje onzin is met een vertaling
te komen van deze Duitse stukken. Immers, zo zei hij, iemand die zich daarvoor
interesseert kan die ook in het Duits lezen. Die mening heb ik bestreden. Veel mensen,
vooral jongere, lezen geen Duits meer of te slecht. En er zijn gelukkig nog wel veel
jongeren die zich interesseren voor de jaren dertig. Daarom is deze bundel vertaalde
stukken een waardevolle aanwinst.
■
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De stijl van een poelier op Katendrecht
Monika Sauwer en Marcus Heeresma vertellen
Koude kermis door Monika Sauwer Uitgever: Bert Bakker 143 p., f18,90
Landgenoten door Marcus Heeresma Uitgever: De Bezige Bij 109 p.,
f19,50
Peter de Boer
Het is een beetje zuur voor Marcus Heeresma dat de verschijning van zijn tweede
roman precies samenvalt met de publikatie van Monika Sauwers nieuwe
verhalenbundel Koude kermis. Zo kan het gebeuren dat zijn roman, zoals hier, in een
toevallige recensie in één adem genoemd wordt met een boek dat naar mijn mening
trivialer en smakelozer is dan welk ander in 1983 verschenen Nederlands prozawerk
ook.
Ik had me nog zó voorgenomen om geen flauwe grapjes te maken over de titel Koude
kermis, maar de waarheid moet toch gezegd: je komt na lezing van Sauwers verhalen
van een bár koude kermis thuis. Helemaal onverwacht komt dit niet. De titel van
haar eerste verhalenbundel, Mooie boel, was ook al zo geschikt om haar werk ironisch
te karakteriseren.

In die eerste, in 1978 verschenen bundel schetst Sauwer zich zelf - de hoofdpersoon
van haar verhaal heet tenminste steevast Monika Sauwer, ‘Moon’ voor intimi - als
een door het leven getekende jonge vrouw die zich met veel no nonsense-poeha,
seks, drank en valium tracht staande te houden. Mooie boel bevat de onsterfelijke
zinnen: ‘Zijn lul dringt zonder scrupules binnen’ en ‘Tegelijk met zijn lul was Nico
klaarwakker’. Eveneens om nooit te vergeten is de passage waarin Sauwer zich even
intiem waant met de schrijver W.F. Hermans: ‘Ik voel zijn lul. Hij lijkt stevig maar
ik kan zo gauw niet vaststellen of het een echte erectie is, want Hermans schuift met
een ruk een centimeter of tien van me af.’ Tien centimeter maar liefst, pikant! God
mag weten wat Sauwer met zo'n passage voor heeft. Wil ze via Hermans de
Nederlandse literatuur bruuskeren? Is het een volvette knipoog naar professor
Dingelam uit Onder professoren? Non liquet. Het taalgebruik in Mooie boel is
navenant: Lulsmoes, klootzak, klerelijer, klote, tut hola, trut en dergelijke Monatoetjes
meer zijn hier de smaakmakers. En vanzelfsprekend trekt er een onafzienbare stoet
van lekkere tieten en billen, opwindende bobbels in mannenbroeken, als ook menige
‘stijve lul’ voorbij.
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Koude Kermis sluit hier naadloos op aan. Er is in de vijf tussenliggende jaren
helaas niets veranderd. Met veel gevoel voor goedkoop effectbejag speelt Sauwer
haar tamelijk zorgeloze jeugd, doorgebracht in het villadorp Bussum, uit tegen het
keiharde leven daarna in het van oudsher door ouders en opvoeders gevreesde
Amsterdam. De jeugdverhalen zijn nadrukkelijk vanuit de kinderoptiek geschreven:
de jaren op de ‘Grote School’ worden gememoreerd; de eerste ongesteldheid (‘opeens
een heleboel bloed in je broek’); de jaren waarin ‘Omi’ zo aardig uit de bijbel voorlas;
de jaren van Donald Duck, de prismajuniores, de Marjoleintjereeks en de
ongeëvenaarde Walt Disney-film met ‘Dombo en Jumbo erin’; - en kijk, daar gaat
‘Liesbeth Piesbed’, die zat ook in onze ‘keetklas’. Zúlke verhalen dus, allemaal
illustratietjes van Sauwers onbewolkte meisjeshorizon, door de schrijfster met
ergerniswekkend forse steken aan elkaar genaaid: ‘Toen ik vier jaar was’; ‘Ik ben
negen jaar’; ‘Het is 1956’: ‘Het is inmiddels 1982’; ‘Toen ik tien jaar was’; ‘Toen
Letteke weer helemaal de oude was’; ‘Toen ik een keer poep aan mijn schoenen
had’... Enige ontwikkeling in al die onbetekende voorvalletjes valt er niet te bespeuren;
er is slechts die ene teneur: toen was alles goed, nu is het leven een warboel geworden.

Monika Sauwer

Pijngrenzen
Deze warboel wordt in de eigentijdse, Amsterdamse verhalen uit de doeken gedaan.
Niets en niemand deugt in de ogen van Sauwer; de politiek niet, het feminisme en
de bijstandsmoeders niet, de ‘ouwe trutten’ in het park al evenmin. Zelfs haar
vriendinnen, met wie ze regelmatig van gedachten wisselt over ‘iedere nieuwe
neukervaring’, staan haar tegen. Alleen drank en seks brengen nog wat licht in de
duisternis. Ik heb daar geen enkel moréél bezwaar tegen. Maar ik heb wel literaire
bezwaren tegen steeds datzelfde motiefje in die altijd weer eendere zinnetjes als: ‘Hij
begint me te strelen. Ik kom een paar keer klaar en dan liggen we waarachtig te
naaien, hij schuin over me heen. De vlammen slaan me uit. De pijngrenzen van het
genot’, die zo onbeduidend, zo smakeloos zijn dat ze wat mij betreft de pijngrenzen
van het leesgenot ver hebben overschreden.
Er staat in Koude kermis werkelijk niet één zin, laat staan een passage, die er
positief uitspringt. Het enige dat je na lezing van de zes verhalen bijblijft is die
onverteerbaar sentimentele sfeer van de schoolmeisjesromantiek enerzijds, en de
goedkope vlotheid van de in alcohol gedrenkte erotiek anderzijds. Het is een
combinatie waarvoor de meest rabiate broodschrijver vermoedelijk zijn neus nog
zou hebben opgehaald. Hoe dat lieve meisje weleer opeens zo'n razende bacchante
kon worden, weten we niet. Het is Monika Sauwer niet om een subtiele
psychologische ontleding, maar om de schreeuwende tegenstelling te doen. Contrast!
Felle kleurschakering! Literatuur toch! Ik geloof ook niet dat zij zelf aan haar werk
strikt literaire eisen stelt. In het slotverhaal van haar bundel voert zij een dronken
architect ten tonele die verklaart dat hij ‘bloedheet’ wordt van haar ‘geile verhalen’.
Haar reactie op deze lovende kritiek is kenmerkend: ‘Dank je’.
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Dat Monika Sauwer haar lezer op vrijwel elke pagina op een cliché tracteert is na
dit alles nauwelijks nog vermeldenswaard. We zullen ons er maar niet over opwinden
dat haar hart ‘uit haar ribben vandaan’ bonkt en mensen uit haar omgeving ‘boze
verzuchtingen’ slaken of ‘hun laatste levensdagen slijten’. Misschien moeten we
Sauwer haar kennelijke voorkeur voor sleetse taal wel in dank afnemen. We hebben
er tenminste de grappigste zin uit de hele bundel aan te danken. Zonder enige ironische
bijbedoeling brengt zij in één van haar verhalen het volgende spanningsboogje aan:
‘Plotseling sta ik als door de bliksem getroffen aan de grond genageld.’ Ik ook als
ik zo iets lees.

Groteske
Vergeleken bij Koude kermis lijkt Marcus Heeresma's roman Landgenoten al gauw
een juweel van een boek. Maar dat is ook geen kunst! Laat ik nadrukkelijk
vooropstellen dat dit boek op zich zelf beschouwd weinig om het lijf heeft. Het háált
bovendien niet bij Heeresma's debuut Anna, dat bij vlagen een meesterlijke groteske
is. Anna in de gelijknamige roman is een tirannieke gigante die met behulp van haar
al even kolossale, naarstig vretende, zuipende en boerende vriendinnen haar schuchtere
echtgenoot tot gek wordens toe treitert. Spotziek en met sardonische humor zet
Heeresma deze Fellini-achtige wijven in overdadig barokke zinnen te kijk.
vervolg op pagina 58
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Een vrouw verstrikt in de islam
Het moedige debuut van Ahdaf Soueif
Aisha door Ahdaf Soueif Uitgever: Jonathan Cape, 159 p., f39,85
Importeur: Keesing
Jan Brugman
Het komt regelmatig voor dat schrijvers in een andere dan hun moedertaal publiceren.
In Europa zijn Conrad en Nabokov waarschijnlijk de bekendste voorbeelden, maar
ook in Azië en Afrika is het verschijnsel verre van ongewoon. Sommigen van de
Aziatische of Afrikaanse schrijvers die in het Engels publiceren behoren zelfs tot de
groten in de moderne Engelstalige literatuur, zoals de Indiër Naipaul en de Nigeriaan
Soyinka.
Als het land van de schrijver meer dan één taal heeft, of, erger nog, geen algemeen
aanvaarde schrijftaal, dan is het heel begrijpelijk dat hij in een ander medium gaat
publiceren. Maar het gebeurt ook wanneer zo'n algemeen aanvaarde en goed
ontwikkelde cultuurtaal wel degelijk beschikbaar is, zoals het geval is in de Arabische
wereld. Dat hangt natuurlijk samen met de kolonisatie van de Arabische landen en
de grote invloed van de westerse cultuur, ook de literatuur, in deze voormalige
koloniën, waar de eigen literaire tradities nu bijna geheel verdrongen zijn door
westerse literatuurvormen. Vooral in Noord-Afrika hebben veel Arabische schrijvers
in het Frans gepubliceerd, met name in Algerije, waar bij voorbeeld Kateb Yacine
en Mohammed Dib zeer bekend zijn geworden door hun romans. In Libanon bezong
een van de bards van het Libanese nationalisme zelfs zijn moedertaal - het Libanees
Arabisch dus - vol vuur in het Frans: ‘Puisque lorsque j'écris une langue étrangère,
/ A l'ombre du silence ou dans l'or du discours, / Vous êtes ma voix, Sainte voix de
ma mère, / Chaude comme l'amour.’
Dat in de Arabische landen vooral het Frans als literair medium populair is geweest,
komt waarschijnlijk mede doordat de Fransen ook buiten hun koloniën altijd een
bewuste cultuurpolitiek hebben gevoerd en het schrijven in het Frans op vele manieren
werd aangemoedigd. Zelfs in Egypte, dat in 1882 op achteloze wijze in de Britse
invloedssfeer terecht was gekomen en daar sindsdien met ferme hand binnen werd
gehouden, is die Franse invloed altijd heel sterk geweest. Zo kon daar nog in 1955
een bloemlezing verschijnen van aldaar woonachtige dichters die in het Frans schreven
- weliswaar niet allemaal ‘echte’ Egyptenaren (zoals uit de enigszins vage titel Poètes
en Egypte al bleek) maar toch met merendeels Arabische klinkende namen.
Het is dus nogal opvallend dat de Egyptische schrijfster Ahdaf Soueif, voor wie
(dat blijkt uit haar boek heel duidelijk) het Arabisch kennelijk de moedertaal is, haar
eerste roman, Aisha, in het Engels heeft gepubliceerd. Zij heeft dat gedaan op een
moment dat de reactie tegen de westerse cultuur in het hele Midden-Oosten een
hoogtepunt heeft bereikt met de wederopleving van het islamitisch fundamentalisme,
zoals dat niet altijd terecht wordt genoemd. Want ook in Egypte, dat zich nu veilig
in de Amerikaanse invloedssfeer bevindt, is de invloed van deze ietwat xenofobe
denkwijze groeiende, al was het alleen maar omdat de binnenlandse oppositie tevreden
wordt gesteld met veel concessies aan de godsdienstige bewegingen.
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Deze roman is dus een opvallend verschijnsel voor iedereen die vertrouwd is met de
toestanden in de Arabische wereld, al voordat hij het boek gelezen heeft. Bij lezing
blijkt het boek nog opvallender: het is namelijk geenszins een verhaal dat ‘overal’
gesitueerd kan zijn als de namen van de dramatis personae een beetje veranderd
zouden worden - een genre dat zich al snel opdringt in een andere taal, en dat op zich
zelf niet minder interessant zou hoeven te zijn. Aisha gaat wel degelijk over Egypte,
maar zonder een streekroman te zijn of het zoveelste verhaal over het schilderachtige
of voor mijn part raadselachtige Egypte. Noch is het een roman à la Durrells
Alexandria Quartet, waar de ‘echte’ Egyptenaren functioneren als goedhartige
figuranten achter de Engelse of Levantijnse hoofdpersonen. Het gaat wel degelijk
over het andere, het ‘echte’ Egypte, zowel dat van de upper middle class als dat van
het gewone volk.

Ahdaf Soueif

Onze eer
Het boek bestaat uit acht, op het eerste gezicht niet erg samenhangende hoofdstukken,
die ieder op zich als kort verhaal zouden kunnen functioneren. In het eerste hoofdstuk
wordt de terugkeer van de hoofdpersoon Aisha beschreven, kennelijk na een verblijf
in het buitenland. Het is een teleurstelling, niet in het minst omdat het uitzicht uit
haar appartement is bedorven nu er op het plantsoen ervoor een moskee, en zelfs een
islamitisch instituut blijken te zijn gebouwd. Dat is in Cairo, nu waarschijnlijk de
meest opgepakte stad ter wereld, heel gewoon, maar het blijkt voor het verdere
verloop van het verhaal niet zonder betekenis te zijn. Het volgende tableau is een
terugblik naar de jaren dat dezelfde Aisha (nu is het verhaal in de ik-vorm geschreven)
in Engeland op de middelbare school was, omdat haar beide ouders een Engelse
studiebeurs hadden. Het was geen succes want het meisje bleek geen aansluiting te
kunnen vinden bij haar Engelse klasgenootjes. Maar zij haalde wel haar examen,
met hoge cijfers voor Engelse literatuur. Dan volgt een merkwaardig intermezzo
over een (andere) Egyptische jonge vrouw, die het ene aanzoek na het andere afwijst
en ten slotte verstrikt raakt in het net van een halve souteneur, waar ze dank zij de
krachtige steun van haar mannelijk verwanten, die een schandaal meer dan alles
blijken te vrezen, kan ontsnappen. Hierop trouwt ze gelaten met de eerste de beste
acceptabele kandidaat met een goede betrekking, een Peugeot en een flat in Cairo.
Dit stuk lijkt wat luchthartiger, maar is wel degelijk functioneel in het geheel van de
roman die, zoals gaandeweg duidelijk wordt, gaat over het probleem van de vrouw
in Egypte. Het volgende hoofdstuk is een prachtige beschrijving van Aisha's
beschermde jeugd waarin het kwaad niet lijkt te bestaan - alleen soms in een angstige
droom - en waarin de islam niet alleen geen uitzichten belemmert maar zelfs iets
vriendelijks en veiligs heeft: het kleine meisje klimt op haar grootmoeders rug als
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die geknield ligt te bidden en krijgt als enige verwijt te horen dat zij bijna oma's
concentratie had verstoord.
In de daarop volgende episode beschrijft de kindermeid aan het kind de
afschuwelijke scène toen zij op de avond van haar huwelijk door haar bruidegom,
met een zakdoek om zijn vinger, werd ontmaagd, waarbij hij werd bijgestaan door
een paar oudere vrouwen. De bebloede lap, het bewijs dat de bruid ongeschonden
aan de bruidegom werd afgeleverd, werd aan de oom (kennelijk de oudste mannelijke
verwant) ter hand gesteld, die hem triomfantelijk om zijn tulband wikkelde, zijn
geweer afschoot en luid riep: ‘Onze eer, de eer van onze dochter, de eer van onze
familie.’ Als het kind vraagt of de nanny nu haar bruidegom haatte, antwoordt ze
vrolijk: ‘No of course not. He was a strong man, bless him. And
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besides he was as big as a bull.’
Hierop volgt een verhaal over dezelfde kindermeid, ditmaal over haar reacties als
haar ‘sterke man’ een tweede vrouw neemt - een kritiek op de overigens vrij zelden
voorkomende polygamie, die in Egypte nog steeds is geoorloofd. Het op één na
laatste hoofdstuk gaat over een Egyptische jongen, een duidelijk bedoeld contrast
met het macho-type dat ook in Egypte overheerst, die tot zijn vreugde werk krijgt in
een dameskapsalon. Dit verhaal eindigt met de overigens vaag gehouden verkrachting
van deze jongen door een van de mecaniciens van de garage aan de overkant.
Het gruwelijke slothoofdstuk beschrijft hoe de kinderloze Aisha, van haar man
vervreemd, het graf van een moslimse heilige gaat bezoeken, het normale
toevluchtsoord voor volksvrouwen voor al hun problemen. Hier ontmoet ze de
meester-slager Farag, die haar, wanneer zij kort daarna met hem het grote volksfeest
van de geboortedag van de profeet bezoekt, plotseling in een steegje op weg naar
zijn huis verkracht. De angstige droom is gruwelijke werkelijkheid geworden. Op
de laatste bladzijde ligt Aisha stervend op de operatietafel, na kennelijk nog het kind
van Farag ter wereld te hebben gebracht.

Het is duidelijk dat deze roman, juist door de samenhang van de schijnbaar los van
elkaar staande episoden, een felle kritiek is op de positie van de vrouw in Egypte,
en vooral op de islam die deze positie heeft gesanctionneerd. Zelfs de au fond tamelijk
goedhartige Farag kan eigenlijk alleen maar seks bedrijven in de vorm van
verkrachting. In de upper middle class is het al niet veel beter dan onder het volk,
want zowel de bijna door de halve souteneur verstrikte jonge vrouw als de kindermeid
kunnen zich alleen maar gelaten in hun echtelijke positie schikken.

Zelfcensuur
De kritiek op de islam is in Aisha niet gericht op deze godsdienst als metafysisch
systeem, maar als de sanctie en bekrachtiging van een sociaal systeem, en dat terwijl
de islam juist in deze laatste gedaante zijn ‘fundamentalistische’ wederopleving
doormaakt. Het lijkt mij wel zeker dat deze roman nooit gepubliceerd had kunnen
worden als hij in het Arabisch zou zijn geschreven en aan een Egyptische uitgeverij
aangeboden. Er is in Egypte geen preventieve censuur, maar de uitgeverijen zijn
bijna allemaal staatsbedrijven en de zelfcensuur bereikt er grote hoogten, terwijl het
ook altijd mogelijk blijft dat een boek uit de handel genomen wordt.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

Toch denk ik niet dat de publikatie zou zijn belet wegens de kritiek op de islam,
want zoals gezegd, blijkt die kritiek voornamelijk uit de samenhang tussen de
verschillende onderdelen, en het is nog maar de vraag of een zich zelf censurerende
Egyptische uitegever zo iets ontdekken zou. Maar waarschijnlijk zou er al voldoende
reden tot ingrijpen worden gevonden in de manier waarop Ahdaf Soueif seksualiteit
beschrijft - een manier die een Nederlandse lezer nauwelijks opvalt, maar een
Egyptisch publiek de adem in de keel zou laten stokken. De schrijfster is docente in
de Engelse literatuur aan de universiteit van Cairo en getrouwd met de Engelse dichter
en criticus Ian Hamilton. Ze is dus geen balling die geen rekening meer hoeft te
houden met officiële reacties, of met wat de familie er wel van moet denken. Omdat
haar boek in het Engels is verschenen, en niet in Cairo maar in Londen, zullen die
reacties misschien meevallen. Het is bovendien een heel mooi boek - ik weet er geen
beter woord voor - een feit dat de schrijfster weer een beetje meer kan beschermen.
Maar het blijft een waagstuk en een prestatie waarvoor wij in ons liberale klimaat
bewondering voor moeten hebben.
■

Vervolg van pagina 54
Ook Landgenoten is een groteske waarin een partij de andere partij door middel van
geestelijke en lichamelijke kwellingen te gronde richt. In een het gehele boek door
volgehouden monoloog voert Heeresma een landgenote sprekende op die een
nieuwkoomster inwijdt in de onzalige zeden en gebruiken van anno 1982 in Peru
woonachtig een clubje Nederlanders. Pièce de résistance van haar monoloog is het
macabere relaas van een bezoek dat zij en haar landgenoten brengen aan een Indiaanse
familie - man, vrouw en acht kinderen - op het platteland. Voor de doodarme Indianen
heeft dit bezoek catastrofale gevolgen. De Hollanders vreten hen schaamteloos uit,
richten een geweldige orgie aan, verkrachten de moeder en de oudste dochter
herhaalde malen, steken hun huisje in brand en moorden in een urenlang aanhoudende
toestand van dronkenmanswaanzin het Indiaanse gezin nagenoeg geheel uit. Tussen
het nuttigen van tientallen glaasjes pisco, likeur en cognac door beschrijft de vertelster
deze mini-apocalyps als betrof het het verslag van een carnavalsavond: ‘Nou meid,
Co, we lagen al weer bijna op de vlóér... Dat begrijp je. O, je had het moeten zien,
Co. Je zou genoten hebben.’
Dit hoogst ongeloofwaardige gruwelsprookje wordt geacht te zijn - ik citeer de
tekst op het achterplat -: ‘een stilistisch hoogstandje, voor lezers met een sterke
maag’. Welnu, landgenoten, dat is schromelijk overdreven. Deze monologue
extérieure is verre van een stilistisch hoogstandje, het is integendeel een heel
gemakkelijk procédé dat hooguit vijf pagina's humoristisch werkt om vervolgens in
absolute meligheid te ontaarden. Heeresma heeft zijn gefingeerde vertelster een
sappig Rotterdams accent aangemeten en heeft zich van begin tot einde keurig aan
dit register gehouden. Telkens als hij het even niet wist of het hem anderszins goed
uitkwam heeft hij zijn betoog doorspekt met uitroepen, tussenwerpsels en
sociolektische taalverminkingen uit de duisterste tijden van het volkstoneel: hè; niet
dan? nou dan; afijn; doeoeoeg; ja ja ja; enne; effe kijke, hoor; jöh; kankerlijer; wijfie;
parmeterre decromaatsie; áááaaaarrríbáááaaaa; erregus; met-zun-alle; et cetera, et
cetera. Stijl heeft dergelijk taalgebruik zeker, maar het is de stijl van een poelier op
Katendrecht.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

Ik zie ook niet in waarom de lezer van Landgenoten per se ‘een sterke maag’ moet
bezitten. Heeresma's aanpak is zo melig-burlesk dat de misdaden die hij aan de kaak
wil stellen onmiddellijk hun shockerende karakter verliezen. Neem nu het volgende
commentaar van de vertelster op de verkrachting van de oudste dochter uit het
Indiaanse gezin: ‘Je begrijpt: die deugnieten hadden het niet kunnen laten, zo een
jong uitdagend meisje, én ze hadden Hans willen overtreffen. Maar vooral dat jonge
meisje hè, dat vinden ze leuk, die kerels, hè. Já. Zo een jong ding, en dié kunnen wel
tegen een stootje, ja, ha ha ha. Ja meid, zeg maar rustig stóót. Wat zeg je Co? Welnee,
dat doet geen pijn, het zijn van die natuurvolkeren, hè. Já.’ Toegegeven, de dame
die dit zegt houdt er een heel abjecte overtuiging op na, maar wie neemt haar gezwatel
nou nog serieus?
Heeresma pretendeert, ik citeer nogmaals de tekst op het achterplat. ‘het genadeloze
portret’ geschetst te hebben van een Nederlandse emigrantenkolonie in Peru. Ik wil
ook wel aannemen dat dit zijn bedoeling is geweest. Je zet personages die taal uitslaan
als: ‘Jij vuile-gore-broodpoot, jij krom-neus-jode-flikker, jij
vuile-rooie-nikker-flikker-hoer, jij vuile-vieze-reet-likker, jij smerige-reet-stijger, jij
indiaanse-hoerenzoon, jij zoon-van-een-temeie’ niet neer om ze een aai over hun bol
te geven. Heeresma's grote fout is echter dat zijn satirische aspiraties voortdurend
worden doorkruist door zijn hang naar het groteske. Hij heeft de Latijns-Amerikaanse
werkelijkheid zo vertekend dat zijn roman als satire geheel in de lucht is komen te
hangen: het is op zijn best een koddige exhibitie van door hem zelf gecreëerde
monstertjes van Frankenstein geworden. Hij had van Swift kunnen leren dat een
groteske satire eigenlijk alleen kans van slagen heeft wanneer de te wraken personen
en toestanden geprojecteerd worden op fantasierijken als Lilliput en Brobdingnag.
Maar Peru is geen fantasierijk en had daarom een andere aanpak verdiend. De
Peruaanse Indianen zijn niet zo kwetsbaar en timide als Heeresma doet voorkomen.
En de vulgariteit, de drank-, moord- en roofzucht en het vehemente fascisme die hij
de Nederlanders in den vreemde in de schoenen schuift zijn, althans in de hoge
concentratie die Heeresma suggereert, al even onwerkelijk als wanneer iemand als
door de bliksem getroffen aan de grond genageld staat.
■
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Het leven een kerstboom
Lodewijk Brunt
Een kaste van politiek onterfden?
De verkiezingsuitslag in Almere heeft gezorgd voor een siddering door politiek
Nederland. Wat een paar jaar geleden ondenkbaar leek, is nu een realistische
verwachting geworden: na de volgende Tweede-kamerverkiezingen zou de
Centrumpartij wel eens de vierde politieke groepering van het land kunnen zijn. ‘Bij
de verkiezingen van 1986 komen wij met meer dan vijf zetels in de Kamer terug,’
verklaarde de heer Janmaat onlangs in een vraaggesprek, ‘en dan kunnen we hier
echt aan de slag’. Zijn overtuiging steunt op de resultaten van serieus
verkiezingsonderzoek, want Maurice de Hond openbaarde in Het Parool (23
september) het volgende: ‘Verwacht mag worden dat de Centrumpartij een
ontwikkeling zal doormaken die lijkt op die van de Boerenpartij in de periode
1963-1982. Landelijke verkiezingsuitslagen van boven de vijf procent zijn dan niet
uitgesloten. Slechts interne strijd om de macht of negatieve publiciteit in de privé-sfeer
van leidende politici van de partij zullen volgens mij kunnen verhinderen dat de
Centrumpartij voor langere tijd een duidelijk aanwezige factor zal zijn in de
Nederlandse politiek.’ Na Almere hebben we een explosie meegemaakt van
uiteenzettingen over de achtergronden van deze lugubere opmars van Janmaat en
zijn kornuiten. Wat mij daar vooral bij heeft getrofen is de roerende eensgezindheid
die iedereen aan de dag legt. Een kleine bloemlezing kan dit verduidelijken. ‘Hun
vertrouwen in de regering en in de politiek in het algemeen is zeer klein,’ merkt
dezelfde Maurice de Hond op over de Centrumpartij-stemmers. Twee verslaggevers
van de Volkskrant spreken over mensen ‘die om vele redenen niets van politiek
verwachten of te verwachten hebben’. CDA-kamerlid Kraijenbrink heeft het over
de ‘onvrede waar de Centrumpartij met succes op inspeelt’. Een voorlichter van de
gemeente Nijmegen meent dat het om ‘ontevreden inwoners’ gaat. Frans Kok, politiek
commentator van NRC Handelsblad ziet de ‘proteststemmen’ op de Centrumpartij
voortkomen uit ‘politieke ontreddering’. Een woordvoerder van de
Tweedekamerfractie van het CDA bestempelt Janmaats partij als een ‘vergaarbak
van onvrede’, Almere's wethouder P. de Jonge verklaart dat ‘veel stemmers op de
Centrumpartij niet achter de ideologie van deze groepering staan, maar er voor hadden
gekozen uit onvrede met de huidige politieke partijen’.
Onvrede, onbehagen, ontreddering zijn de sleutelwoorden, ik heb geen commentaar
gelezen of gehoord waar ze in ontbreken. De Centrumpartij heeft blijkbaar de aandacht
gericht op een bevolkingsgroep, waarvan het bestaan daarvóór niet of onvoldoende
werd vermoed: een kaste van politiek ‘onterfden’, mensen die de politiek vaarwel
hebben gezegd en volkomen vervreemd zijn geraakt.
Voer voor politicologen, zou je zeggen. Voor zover ik het kan overzien, wordt er in
de politicologie altijd van uitgegaan, dat veranderingen in het beleid of in de politieke
machtsverhoudingen tot stand komen door mensen of groeperingen met een grote
mate van ‘political efficacy’. Dat begrip is misschien te vertalen als ‘politiek
zelfvertrouwen’. Het slaat op het verschijnsel dat mensen zich vol goede moed in de
politieke arena bewegen, omdat ze verwachten dat de overheid aandacht zal hebben
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voor hun wensen en verlangens en zal proberen daaraan tegemoet te komen. Of dat
ze in staat zullen zijn om een afwisseling van de macht te realiseren door hun
stemgedrag. Ze worden gevoed door de overtuiging dat het zin heeft om politieke
initiatieven te ondernemen, want er wordt naar ze geluisterd. Een theorie als een
open deur, maar als ik de commentaren over Almere goed begrepen heb, zal er
binnenkort een herziening noodzakelijk zijn. Want als alle prognoses uitkomen, zal
de Centrumpartij in 1986 zorgen voor een politieke aardverschuiving dank zij
stemmers, die volgens de deskundigen gekenmerkt worden door een gebrek aan
politiek zelfvertrouwen en de bekende gevoelens van onvrede, onbehagen en
ontreddering.
Een paradox? Gaat de stelling over political efficacy niet op? Bij mijn weten is er
ooit één Nederlandse politicoloog geweest die uitdrukkelijk heeft gewezen op het
verschijnsel dat politieke veranderingen juist door kiezers met gebrek aan
zelfvertrouwen bewerkstelligd zouden kunnen worden. Het zal geen verbazing wekken
wie dat was, inderdaad, het betreft hier doctorandus Janmaat! Hij zette zijn gedachten
hierover uiteen in een artikel in het vaktijdschrift Acta Politica, jaargang VII,
aflevering 4 (oktober 1972) onder de nogal cryptische titel ‘Political efficacy, een
derde exploratie’. Over de intellectuele capaciteiten van de heer Janmaat wordt veelal
in minachtende termen gesproken. ‘Het Kamerwerk van Janmaat is uiterst pover.
Meestal is hij er niet, commissievergaderingen bezoekt hij zelden met uitzondering
van de commissies voor justitie, het minderhedenbeleid en defensie. Stukken leest
hij niet,’ aldus een typering in de Volkskrant van een paar weken geleden. Dat mag
zo zijn, maar aan politiek zelfvertrouwen ontbreekt hem weinig.
Een belangrijker vraag is, of de aanhang van de Centrumpartij wel zo ‘onterfd’ is
als alom wordt gedacht. Persoonlijk heb ik die indruk niet. In de wekelijkse bijlage
van de Volkskrant (1 oktober) kwam een aantal van de Centrumpartijstemmers uit
Almere aan het woord. Ontreddering? Luister naar een negenendertigjarige tuinman,
die de kandidatenlijst van de partij ondertekende omdat hij het nodig vond dat het
land wakker geschud werd: ‘Dat heeft geholpen,’ zegt hij tegen de verslaggever,
‘Nederland is zich rot geschrokken, ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ik klaag zelf
niet, ik verdien goed, ik kan hier goed wonen, omdat mijn vrouw halve dagen werkt,
kinderen op de middelbare school kosten me tweeduizend gulden per jaar, ik heb
nooit mijn hand hoeven ophouden gelukkig. Maar het gaat niet goed hier. Negentig
procent van de mensen die op de Centrumpartij stemmen, doen dat vanwege de
bezuinigingen. Die kinderbijslag voor kinderen in het buitenland, het is niet goed
van PvdA en CDA dat ze hebben tegengehouden dat daar iets vanaf ging. Het
onderhoud van de kinderen is daar veel goedkoper. Dan denk je: Kan daar echt niet
vanaf?’ Of een vrachtwagenchauffeur: ‘Toch is het goed dat er zo'n partij is. Ze
moeten nooit de overhand krijgen maar ze hebben wel de functie van wakker
schudden. Ik vind de opwinding wat overdreven. Tweeduizend Almeerders protesteren
nu tegen de Centrumpartij, maar geeneen Almeerder protesteert tegen de regering
die maar bezuinigt en bezuinigt.’
Zijn dit mensen die zich van de politiek hebben afgekeerd? Ik geloof er niets van.
Vrijwel alle Centrumpartijstemmers die in de reportage aan het woord komen hebben
hiervoor op andere partijen gestemd, vaak op de PvdA. Dat komt precies overeen
met wat al eerder is vastgesteld. Acta Politica wijdde onlangs een speciaal nummer
aan ‘aspecten van tien jaar kiezersgedrag’; In het spoor van de kiezer (aflevering 2
van de jaargang 1983). Daarin staat een beschouwing van professor Hans Daudt over
‘wisselende kiezers’, waarin enkele behartenswaardige alinea's over de Centrumpartij
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voorkomen: ‘In de publiciteit is het beeld ontstaan van een partij die het moet hebben
van steun van nihilistische, fascistisch “angehauchte” jongeren, die rellen veroorzaken
bij voetbalwedstrijden, en van vervreemde mensen die zich allang hebben afgewend
van de andere, beschaafde, politieke partijen.’ Dit stereotype beeld wordt volgens
Daudt ‘wreed’ verstoord door de werkelijkheid. Deze leert dat de Centrumpartij bij
de laatste Tweede-kamerverkiezingen geen aantrekkingskracht van betekenis wist
uit te oefenen op nieuwe, jonge kiezers. Maar ook dat ruim een vijfde van de aanhang
afkomstig was van de PvdA, bijna de helft van alle linkse partijen gezamenlijk en
bijna een kwart van de VVD en het CDA.
Wat daar allemaal uit mag blijken, in ieder geval niet dat uit typisch mensen zijn
die geen enkel vertrouwen in de politiek hebben, of van de politiek niets meer te
verwachten hebben. Integendeel hun political efficacy lijkt juist bijzonder groot.
Misschien was die politicologische theorie zo slecht nog niet, en zeggen de deskundige
commentatoren meer over zich zelf dan over de Centrumpartijstemmers. Want hoe
spijtig het ook is, als er ergens sprake is van ‘politieke ontreddering’, is het bij de
gevestigde partijen, niet bij de heer Janmaat en zijn aanhang.
■
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Gerrit Komrij
Advertentie Joost Veerkamp

Op een van Nederlands mooiste plekjes ligt de paradijselijke Residence Teringstein.
Acht verdiepingen supercomfort. Wooneenheden met prijzen vanaf f 309.000 v.o.n.
Alle ruimten vierdubbel geïsoleerd, hoge rendements-cv, ramen voorzien van sunfoil,
vloerverwarming in alle sanitaire ruimten, verwarmde patio, inwonende
binnenhuisarchitect, toiletten met elektronisch spoelsysteem, digitale
videodeurinstallatie.
Speciaal voor de nieuwe bewoners voert het Publiekstheater het drama ‘Booreiland
op drift’ van Herman Heijermans op, een onvergetelijk schouwspel op volle zee,
waar u vanaf uw zonnebalkon van kunt genieten (behalve op maandag).

Bel voor een afspraak: drs. Termorshuizen, directie bouwconsortium Serviceflats
Teringstein bv.
Ook inruilmogelijkheid: wij geven f 20.500, - voor uw oude woning

Tering Stein
The continuing story
De vrees voor een nieuwe hemelvaart op zijn verdieping bleek ongegrond. Toen
Termorshuizen, bang dat hem weer een versnapering zou ontglippen, de deur van
de meterkast opende stonden de beide Surinaamse lijken er nog even stijf en
onbeweeglijk bij als de avond ervoor. Hij kon er niets bijzonders aan ontdekken. Het
gedruis was zeker inbeelding geweest. De verhuizing van zijn bureau van werkkamer
naar zwembad was met veel gekreun en gekras gepaard gegaan en het geluid was
nog blijven naklinken in zijn oren. Dat moest het zijn.
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Gerustgesteld ging hij weer achter het bordje zitten waarop stond: Drs.
Termorshuizen, directie Bouwconsortium Serviceflats Teringstein.
De naam had hij al. Nu de serviceflats nog.
Door zulke obstakels liet een Termorshuizen zich niet uit het veld slaan. Dat waren
kleinigheden. Voorlopig had hij genoeg aan de woning van Eppie en Antje. Dat
tweetal zag hij de eerste jaren niet terug. Een terreurgroep, het was nogal wat. Op
gijzelingen stonden flinke straffen. En terecht. Er moest toch iéts van orde bestaan.
Waar bleef je als iedereen in het wilde weg een beetje ging gijzelen? Enfin, de etage
van die twee stond leeg. Het leek Termorshuizen een ideale start. Hij hoefde de flat
niet eens als modelwoning in te richten. Alles stond er al. Ondanks de consternatie
met Truus en de lijken en het water had hij er genoeg van opgevangen om te weten
dat hij zich geen beter interieur zou kunnen wensen. Eikenhouten balken. Kamerbreed
tapijt. Meubels met honderdvijftig jaar garantie. Wat wou hij nog meer? Het was
geheel publiekgericht.
Als ze nu ook Truus maar eens voor een tijdje gevangen wilden zetten, dan kon
hij, bij een stormloop van het publiek, vervolgens zijn eigen woning aanbieden. Hij
had tenslotte nog zijn buitenhuisje. Tot op heden had hij daar alleen zijn culinaire
festijnen gehouden, maar als vrijgezel kon hij er zich net zo goed blijvend vestigen.
Het gaf wel een goede indruk als hij flats verkocht vanuit het groen. Een kantooradres
op het platteland, dat gaf een gevoel van vrijheid bij de koper. Een wat kon hij hem
dan aanbieden? Een appartement met eigen zwembad!
Termorshuizen schrok op uit zijn mijmering en maakte een notitie. Dit moest hij
vasthouden. Dit was een idee dat nadere uitwerking verdiende. Hij zat pas een kwartier
in het onroerend goed en had al twee briljante beslissingen genomen.
Eerst nu maar de advertentie voor de modelwoning op eenhoog. Het was gewoon
een kwestie van hoe je het bracht. Termorshuizen nam een nieuw notitievel.
Uniek gelegen service-appartement... Met meer dan middelmatige aandacht voor
komfort en privacy... Het perfekte resultaat van onze onderzoekingen naar de wensen
van toekomstige bewoners... Royaal opgezet... Magnifieke openhaardpartij... Rondom
uitzicht... Uniek openplafondsysteem voor ideale air-conditioning... Speciale aandacht
voor onze financieringsmogelijkheden... Wij tonen u wat Koninklijk Wonen betekent...
Termorshuizen was tevreden. Hij maakte een notitie dat hij een goudkleurig rooster
moest laten aanbrengen voor het enorme gat dat door de overstrominng in het plafond
was geslagen. En hij begon meteen aan een tweede advertentie.
Gezellige flat, buiten en toch in de stad... Als rust je liever is dan luxe... Onze
prijzen zijn zo concurrerend omdat wij niet aan kostbare marktonderzoeken doen...
Overzichtelijk ingedeeld... Ingebouwde allesbrander... Rondom groen... Revolutionair
gruyère-plafond met kleine ventilatieunit... Gemakkelijke betalingsvoorwaarden...
Haal bij ons alle informatie over Eigentijds Wonen...
Het was een advertentie voor dezelfde flat. Termorshuizen glunderde. Je wist
tenslotte iets van marketing of niet.
Opnieuw hoorde hij een eigenaardig geluid in de meterkast. Was het dan toch geen
inbeelding geweest?
(wordt vervolgd)
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Hugh Jans
Van het rund gesneden
Het gaat hier om twee verschillende stukken van het rund. Ten eerste
het staartstuk, in het Frans aiguillette of culotte de boeuf, rump in het
Engels. Het bevindt zich aan de rug vlak voor de aanhechting van de
staart. Het is geschikt om te braden, smoren of koken. Van het
staartstuk wordt meestal rosbief (onze bekende verbastering van roast
beef) met een rand vet geleverd.
Het tweede stuk komt van het achterste ribgedeelte dat al in de dunne
lende ligt en de drie laatste ribben bevat. Het wordt het meest van het
been als entrecôte geleverd, maar nu aan de rib gelaten. Deze côte de
boeuf of train de côtes couvert aan het begin van de contre-filet in het
Frans of sirloin in het Engels, lijkt op de standing rib roast, zoals de
Amerikanen die noemen, maar die wordt meestal verderop naar voren
van de fijne rib gesneden. Het stuk is geschikt om saignant of rosé te
braden, bakken of grillen en moet ook goed gerijpt, wel afgehangen
vlees van eerste kwaliteit zijn. Laat het voor het bereiden goed op
kamertemperatuur komen. Raadpleeg altijd uw goede slager en zeg
hem wat u met zo'n stuk wilt doen.

Staartstuk op z'n Bourgondisch
voor 8 eters
2 ons vers vet spek
2 glazen cognac
zout
1 mespunt gemengde kruiden (kruidnagel-, gember-, nootmuskaatpoeder
& peper)
1½ kg ontbeend staartstuk, met een laag vet
½ fles droge witte wijn
1 grote ui, in ringen
4 penen, in schijven
2 laurierbladen
1 takje selderiegroen
30 g boter
enkele kalfsbotten, in stukken gezaagd
1 kalfspoot, in stukken
1 ons vers spekzwoerd, 1 minuut geblancheerd
2 tenen knoflook u.d.kn.
1 geurig boeket
bouillon (ca. 2½ dl)
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Zet het spek twee dagen van tevoren in een marinade van 1 glas van de cognac met
wat zout en de gemengde kruiden.
Snij het spek de volgende dag in lardons (lange repen) en lardeer er het vlees mee
met de draad mee of vraag de slager om het te doen. Laat het 24 uur marineren in de
wijn, met de uiringen, peen, laurier en selderie.
Haal de daarop volgende dag het vlees uit de marinade en veeg het zorgvuldig af
met keukenpapier. Haal de groenten uit de marinade en bruineer ze in wat boter in
een grote dikhuidige kasserol, kokotte of braadpan. Leg dan het vlees erbij en bak
het rondom bruin. Bruineer de kalfsbotten licht in een koekepan met wat boter en
voeg ze toe met de stukken kalfspoot, het geblancheerde zwoerd, de knoflookpulp
en het boeket. Giet er zoveel bouillon bij tot het vlees net onder staat. Zout heel licht,
breng het aan de kook en sudder dan 4 uur op een heel kleine pit in de gesloten
kasserol. Haal het vlees er dan uit en hou het warm in een warme gesloten pan, van
het vuur. Passeer de jus in een sauspan door een zeef bekleed met een doek, om het
te ontvetten. Breng het op smaak met zout, peper en de resterende cognac en warm
het even door. Snij het vlees in plakken, nappeer ze wat met de saus en geef de rest
apart in een sauskom. Garneer op de borden met beboterde gekookte aardappels,
geglaceerde worteltjes en gebakken paddestoelen.
Bij het volgende recept gaat het om de techniek van het braden van een groot stuk
côte de boeuf, ribstuk aan de rib. Een stuk van 3 ribben weegt ongeveer 4 kg, waarbij
dan ruwweg 1/3 van het gewicht voor rekening van het beengedeelte komt en er blijft
dus ruim 2,6 kg vlees over, genoeg voor zo'n 12 eters, rekening houdend met krimp
en afval.
Het stuk wordt met de ribbenboog van onderen in een lage braadslee gelegd, dus
met de vetlaag naar boven. De ribben vormen een natuurlijk rek waarop het vlees
ligt. Het vlees komt zodoende niet in aanraking met de slee en de hete lucht in de
oven kan ook de ribkant van onderen bereiken.

Groot ribstuk
1 runderribstuk met vetrand aan de rib van 3 ribben
zout & peper
rijm & marjolein

Zet de oven op 450°-500° F, 233° -260° C.
Wrijf het ribstuk in met zout, peper, tijm en marjolein. Plaats het in de braadslee,
met de ribbenboog naar onderen dus (het mag desgewenst aan de zijkanten licht met
een mengsel van olijfolie en gesmolten boter ingekwast worden, dat is een
smaakkwestie). Normaal gesproken zorgt de smeltende vetlaag aan de bovenkant
ervoor dat het vlees sappig blijft. Schuif de slee in de oven als die op temperatuur is
en braad 15-20 minuten. Draai het vuur dan lager tot 350° F, 177° C en braad ongeveer
20 minuten per pond voor rood van binnen en 25 minuten per pond voor rosé.
Plaats het stuk dan op een warme schaal, bedek het losjes met aluminiumfolie en
laat het 15-30 minuten rusten voordat het aangesneden wordt. Leg het op een snijplank
met de ribbenkant naar onderen, steun het met de rugkant van een vork zonder in het
vlees te prikken en snij het met een scherp vleesmes, dwars op de draad van boven
naar beneden tot de ribben in dunne plakken. Hou het mes dan horizontaal en snij
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de plakken los vlak langs de ribben. Schik ze op de borden en geef er een
mierikswortelsaus, een mosterdsaus of een paddestoelensaus bij met gesouffleerde
aardappelschijfjes en beboterde sperzieboontjes.
Voor hen die liever een ribstuk van kleiner formaat willen hebben volgt hier een fijn
recept voor 6 eters.

Ribstuk met wijn
1½ kg runderribstuk aan de rib, gesneden van de dunne lende
zout & peper
boter
1 eetl. olijfolie
2 eetl. gehakte sjalotten
3/4 fles rode bourgogne
1 takje tijm
½ dl armagnac

Bestrooi het stuk met zout en peper en braad het ongeveer ½ uur in een pan met ½
ons boter en de olie, in een matig warme oven, liefst alleen met bovenwarmte of in
een pan op het fornuis. Keer een keer. Haal het stuk uit de pan en hou het warm op
een warme schaal, losjes bedekt met folie.
Giet de bakboter uit de pan en doe er 1 eetlepel verse boter in. Voeg de sjalotten
toe en laat ze in 5 minuten smelten en goudgeel kleuren. Giet er de wijn bij met het
takje tijm en kook het op fel vuur in tot er 1,2 dl over is. Haal de pan van het vuur
en roer 2 eetlepels koude boter, met vlokken tegelijk door de saus. Ontbeen en ontvet
het vlees en snij het in plakken. Doe wat boter in een schaal en schik hierop het vlees.
Warm de armagnac, steek het in brand en flambeer het vlees ermee. Nappeer het met
wat van de saus en geef er gebakken rondjes brood met gepocheerde merg, puree
van doppers en gegratineerde aardappels bij.
■
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[Nummer 11 - 19 november 1983]
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Vlaams Tijdschrift
Raster

Uit de literaire tijdschriften zijn de rubrieken waarin schrijvers elkaar onderling
afmaken verdwenen. DE REVISOR had ooit een rubriek ‘Gemengde gevoelens’,
maar toen hij nog bestond werd tweederde van de ruimte in beslag genomen door
verhandelingen over de al dan niet rechtmatigheid van een bepaalde vertaling, soms
uitlopend op de vraag of een Franse komma ook in het Nederlands een komma is.
(Soms wel, soms niet.) Het gooien met dinky toys is sinds Willem Frederik Hermans
er in PODIUM mee ophield in verval geraakt; het nobele handwerk is voor het
grootste deel overgenomen door de columnisten, een genus dat nogal wat teweeg
heeft gebracht de laatste vijftien jaar. Als men het tegenwoordig in de Nederlandse
literatuur niet met een bepaalde schrijver eens is, of met de gang van zaken bij een
tijdschrift, klimt men niet in de pen, men richt zelf een nieuw tijdschrift op. Uit
dergelijke sentimenten is DE TWEEDE RONDE ontstaan, waarvan een van de
oprichters, Peter Verstegen, eens redacteur van DE REVISOR was. Het wegvallen
van de polemiek ging daarnaast gepaard met het al eerder gesignaleerde verschijnsel
van de kruisbestuiving: in de verschillende tijdschriften duiken vaak dezelfde namen
op, waaruit blijkt dat de redactie een ruim hart heeft en de schrijver of dichter het
niet zo nauw neemt. DE TWEEDE RONDE is een ruimdenkend tijdschrift, een
magazijn van vele artikelen, maar een vernieuwend tijdschrift kan het moeilijk
genoemd worden. De nummers worden voor een deel samengesteld met het accent
op vertalingen en curiosa van gerenommeerde buitenlandse schrijvers en dichters
(Montale, Heine, Kaváfis, Auden) en de waarde daarvan moet men niet onderschatten.
Het vertalen heeft in DE TWEEDE RONDE een opleving gekregen, mede omdat
Verstegen docent is aan het Instituut voor Vertaalkunde in Amsterdam. Het maakt
veel dichters begrijpelijk die anders halfbegrepen zouden blijven Maar in het proza
en de gedichten van nu levende schrijvers ligt het accent op de anekdotiek, en de
gedichten zijn vaak uiterst traditioneel. De gevoelens die DE TWEEDE RONDE
hebben doen ontstaan - een behoefte aan minder doorwrocht en gestructureerd proza
en een meer naar common sense gerichte instelling - werken door, althans niet
remmend. De twee nieuwe tijdschriften HET OOG IN 'T ZEIL en OPTIMA behoren
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tot dezelfde sfeer. Het eerste tijdschrift komt voort uit het Kwartaalschrift DE
ENGELBEWAARDER dat vorig jaar werd opgeheven en waarin steeds een deeltje
verscheen over een veronachtzaamde schrijver (Walraven, Carry van Bruggen,
Nescio, Cohen). De redacteuren van het nieuwe tijdschrift zijn dezelfde: Toke van
Helmond, Bas Lubberhuizen, Frits Müller, Koos van Weringh en Thijs Wierema.
De naam van het tijdschrift, dat tweemaandelijks gaat verschijnen, is ontleend aan
Jacob Campo Weyerman, die onder deze titel in 1780 vijftig ‘geestige vertogen’
schreef. Weyerman was een polemische en opgewekte geest die terecht de laatste
jaren boven water is gehaald. Polemisch is het nieuwe blad niet direct, al staat in het
eerste nummer een waarachtige polemiek tegen de schrijver van de Memoires, Yvo
Pannekoek, de man die kampherinneringen over de oorlog schreef met een
aanstootgevende opgewektheid en door wie het begrip ‘positief KZ-syndroom’ is
ontstaan. Herman Franke analyseert de Memoires en vergelijkt ze met eerdere
publikaties in LIBERTINAGE en DE GIDS en vindt afwijkingen die hem ervan
overtuigen dat Pannekoek koketteert met zijn optimistische instelling. Franke's essay
is geschreven vanuit de instelling dat degenen die zich niet zo makkelijk over hun
herinneringen kunnen heenzetten zich door Pannekoek niet moeten laten intimideren.
Iets wat in alles wat ik gelezen heb over deze Memoires niet werd aangeroerd is de
psychologische constatering dat Pannekoek blijkbaar iemand was en is die minder
aan het leven hecht dan een gemiddeld mens. Dat zou zijn laconieke onverschilligheid
wel eens kunnen verklaren. Franke wijst erop dat Pannekoek zelf overigens schrijft
dat hij in het concentratiekamp niet het verschrikkelijkste heeft meegemaakt - wat
zijn rooskleurige kijk relativeert. De schrijver Hellema, die er minder makkelijk over
denkt, levert commentaar op dit stuk en Pannekoek en doet dat ondubbelzinnig, al
is het jammer dat hij begint met te zeggen dat hij ‘slechts oppervlakkig kennis heeft
genomen’ van het boek. Verder in dit eerste nummer ‘reportages’: een bezoek aan
Hans Bayens, de maker van het Multatulimonument die eerder de Titaantjes, Theo
Thijsse en Betje Wolf & Aagje Deken maakte. Een boeiend stuk van Gerard Groen
over het meeleven met Gabriel García Márquez bij zijn bezoek aan zijn geboortestreek
en een gesprek met de vrouw die ooit huisgenote was van Jacob Israël de Haan. HET
OOG IN 'T ZEIL besteedt ook aandacht aan Bram de Does, letterontwerper. Het
‘boekwezen’ staat uitdrukkelijk in de ondertitel van het andere nieuwe tijdschrift:
OPTIMA, Cahier voor literatuur en boekwezen, uitgegeven door Joost Nijsen en
door hem ook geredigeerd. Het kleine tijdschrift beschaamt zijn ondertitel niet; het
ziet er mooi uit. De inhoud is gevarieerd als een magazijn: Rob Schouten schrijft
over Henry Charles Litolff, een vergeten componist, (hij is blijkbaar van zijn
zonnesteek genezen, want hij duikt overal met lange stukken op). Ad Fransen schrijft
vijfentwintig pagina's over Jan Emmens en Sjaak Hubregtse schrijft over Reve en
zijn uitgevers - wat men vijftig jaar na de dood van Couperus deed, doet men nu over
de nog springlevende Reve. Het proza van Kees Helsloot is aardige anekdotiek, dat
van Bas Heijne interessanter: hij schreef een verhaal over iemand die met vrienden
een toneelvoorstelling bezoekt. Het commentaar op het stuk wekt het vermoeden dat
het stuk Het chemisch huwelijk van Komrij is. Wordt hier met dinky toys middels
een romanfragment gegooid?
CP
Uitverkoren staat op pagina 28 en 29

Lust en Gratie
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Op de plaats waar ‘de zachte krachten zeker zullen winnen’ is flink de handen uit de
mouwen gestoken. Er verscheen een nieuw ‘lesbisch kultureel’ tijdschrift met de
opbeurende titel LUST EN GRATIE. In een redactioneel vooraf verklaart de redactie
dat LUST EN GRATIE zal doen aan ‘visuele kunst, literatuur en polemiek’. Ook de
wetenschap kan erin verschijnen ‘mits ze zich van haar grijze driedelige kostuum
ontdoet’. De redactie ziet, het ‘begrip lesbisch niet uitsluitend als een verwijzing
naar bedpraktijken - hoewel dit aspect vooral niet weggemoffeld mag worden. Het
bed is en blijft de parameter van het patriarchaat.’ Daarmee zijn de stellingen duidelijk
betrokken en ook uit de inhoud van dit eerste nummer van LUST EN GRATIE blijkt
dat de pennen van de ‘zachte krachten’ goed geslepen zijn. Naast de onvermijdelijke
woorden uit de theorie: patriarchaat, feministisch bewustwordingsproces, worden
ook met groot zelfbewustzijn geuzennamen gebruikt. De schrijfster Christa Reinig
wordt in een inleidend opstel ‘een amazone met de pen’ genoemd - en blijkt dat in
een vervolgens gepubliceerd, navrant en geestig verhaal ook degelijk te zijn. In een
essay van Margret Brügmann wordt het woord ‘heks’ als geuzennaam geaccepteerd
om de mythe van de heks te analyseren en te de-mythologiseren. Reisbrieven van
Dora D., waarin zij de lesbische cultuur in de gordel van smaragd beschrijft (dat gaat
daar wel even anders toe!) krijgt de titel mee ‘Minnaressen en motorguys’. En Maaike
Meijers analyse van de ontwikkeling in de poëzie van Adrienne Rich ‘De oorlog van
de beelden’. Het zijn zelfbewuste en strijdbare krachten die hier het woord voeren.
Uit alles blijkt dat de vrouwen in LUST EN GRATIE schrijven vanuit een
vanzelfsprekende lesbische cultuuropvatting, die niet aarzelt de strijd aan te binden
met de heersende cultuuropvatting. Strijdbaarheid, vakkundigheid, een toets van
hardhandige ironie en een lust voor oor en oog (de gedichten van Elly de Waard bij
foto's van Diana Blok) maken benieuwd naar volgende nummers.
(LUST EN GRATIE, f 19,50 per los nummer, Uitgever: Stichting Lust en Gratie,
postbus 11 3500 AA Utrecht)
DM
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Waarom Klaas niet kwam
Willem Frederik Hermans: voor vermaak, ergernis en lering
Klaas kwam niet door Willem Frederik Hermans Uitgever: De Bezige Bij,
468 p., f39,50
Frans Boenders
Het moest maar eens afgelopen zijn met al die intelligente commentatoren die geen
goed woord aan het socialisme willen besteden. Raymond Aron is al uitgezongen.
Lang heeft hij van zijn eeuwige gelijk niet mogen genieten, en ook de zuurverdiende
Erasmusprijs (Aron, hij heeft het me eerlijk verteld, was jarenlang jurylid van de
stichting Praemium Erasmianum geweest) heeft deze alleraardigste onder de
burgerlijke gelijkhebbers niet uit Prins Lockheeds handen mogen ontvangen. Een
andere notoire Parijse socialistenvreter, Jean-François Revel, schrijft al weer vele
jaren hetzelfde boek. Wanneer laat deze schitterende polemist het vervelende
Cassandra-toontje varen om zich opnieuw opgewekt te storten op de stompe horens
van de Franse filosofische koe?
Althans één onvermoeibare gisper van de socialistische denkbeelden blijf ik inmiddels
met het grootste genoegen lezen. Hij woont in Parijs, heette vroeger Age Bijkaart,
en nu weer gewoon Willem Frederik Hermans. Niet wat Hermans over het socialisme
te melden heeft, is belangwekkend, het is zijn stijl die het 'm doet. Als polemisch
essayist is Hermans ongeëvenaard: hij is de grootste stilist van het Nederlandse
taalgebied. Wat hij over provo te melden heeft, wijkt nauwelijks af van wat Raymond
Aron zo mateloos irriteerde in de beweging van mei 68: aansturen op revolutie, zoals
tijdens de Parijse Commune, zonder de toenmalige oorlogsomstandigheden, de honger
en de bittere armoede, kortom zonder de objectieve voorwaarden tot revolutie van
1870, moest wel uitmonden in zinloze afbraak en in de vernieling van de traditionele
universiteit, het laatste restant westerse beschaving. Maar wie de oubollige toon van
Arons in ongeïnspireerd Frans gestelde commentaren vergelijkt met het gedreven
taalgebruik van Hermans, komt er gauw achter wie de schrijver is en wie de journalist.
‘Provo is de eerste vorm geweest waarin de roep om onmogelijke veranderingen
zich manifesteerde waaraan een rijk, verwend volk, dat geen raad weet van verveling,
zich te buiten ging. De razende behoefte zijn rijkdom te verkwisten aan verdovende
middelen, aan het vernielen van huizen, aan doelloze gevechten met de democratisch
gekozen overheid, aan bergen papier met onzin volgestencild.’
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Willem Frederik Hermans, tekening Siegfried Woldhek

De waarheidspretentie van deze bewogen mededeling is aanvechtbaar, en volgens
mij is dit een schoolvoorbeeld van eenzijdig commentaar. Met name op een argument
als ‘de democratisch gekozen overheid’ is alles aan te merken. Maar eenzijdig ‘rechts’
is Hermans ook weer niet voor wie een paar regels verder leest: ‘En al deze
destructieve luxe gefinancierd met de uitverkoop van toevallig aanwezig aardgas en
de minder toevallige uitbuiting van armoedige vreemdelingen, die niet naar Nederland
gekomen zijn omdat ze onze cultuur zo bewonderen en daaraan het hunne willen
bijdragen, maar omdat ze honger hebben en beweren wel bereid te zijn het vuile
werk te doen, waar de inheemse progressieve mensenvriend z'n neus voor ophaalt.’
Dergelijke passages doen nadenken over de grenzen van het progressieve denken
en over de wankele positie van het socialisme. Waarom is het socialisme zoveel
kwetsbaarder dan, bij voorbeeld, het liberalisme? Omdat het uitgaat, niet alleen van
een principiële verbeterbaarheid van de mens, maar ook van een verbetering binnen
de maatschappelijke verhoudingen. Terwijl in het liberalisme alles, en dus ook de
maatschappelijke structuur, ondergeschikt wordt aan de heilige vrijheid van het
individu. Het liberalisme hoeft niet in de mens te geloven om zijn ideologisch
gedachtengoed te realiseren. Immers, het is in wezen niets anders dan de mens zelf,
met zijn geldingszucht en zijn trots besef van onherleidbaarheid.

Harde wetenschap
Het socialisme daarentegen heeft geen keus. Het moet wel in de goede bedoelingen
van de mens geloven. Want hoe zou anders ooit een rechtvaardige maatschappij tot
stand kunnen komen? Maar juist omdat de feitelijke maatschappij nooit rechtvaardig
genoeg is om ze met recht en reden socialistisch te noemen, ligt niets méér voor de
hand, en is er niets gemakkelijker, dan het leveren van allerlei kritiek op de praktijk,
en zelfs (of juist vooral) op de utopische theorieën van het socialisme.
In ‘Hermans’ wereldbeeld is het socialisme echter nog om een andere reden
onaanvaardbaar. De werkelijkheid is chaotisch, want onkenbaar en onberekenbaar.
Alleen de harde wetenschap is erin geslaagd (voorlopig nog zeer kleine) delen van
de werkelijkheid te kennen, en dus vatbaar te maken voor berekening en
betrouwbaarheid. Het socialisme nu beweert op een wetenschappelijke manier de
wetten van de maatschappij te kennen, net zoals de exacte wetenschap de natuurwetten
kent. Dat kan niet: het gaat hier om een grof en misleidend gebruik van de term
wetenschappelijk, en het geeft aanleiding tot de jammerlijkste, duurzaamste

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

vrijheidsonderdrukkingen die onze eeuw kent. Regimes, die een levensvorm prediken
met als funderende waarde de gelijkheid van mensen, maken door dit vooropgesteld
ideaal elk redelijk, want op de feitelijke realiteit gebaseerde samenleving onmogelijk.
Niet dat het socialisme op talrijke plaatsen ter wereld voorkomt wekt verbazing:
onderdrukking is immers het kenmerk van alle staten, niet alleen van de socialistische.
Nee, pas echt verbazend is het dat de mensen, na alle in naam van het socialisme
uitgerichte wandaden, niet wijzer zijn geworden. ‘Al hebben communisme, socialisme
en alles wat erop lijkt of erop heeft geleken in die een-en-een-derde eeuw geen enkele
gelegenheid verzuimd hun verschrikkingen volledig te ontplooien, de mensheid is
nog altijd niet met afschuw ervan verzadigd.’ Evenmin als er in Hermans'
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wereldbeeld sprake is van een bevrijdende bewustwording op individueel vlak, bestaat
er een kans op emanciperende maatschappijvormen. Zowel het individu als de
samenleving hebben slechts de keus tussen twee kwaden. Ofte wel men tracht tijdelijk,
zich zelf en de anderen misleidend, de feitelijke toestand naar zijn wil of zijn ideaal
te dwingen; ofte wel men bereikt het weinig triomfantelijk inzicht in de
onveranderbaarheid van mens, wereld en maatschappij. Het komt neer op de
onaantrekkelijke keus tussen niet alleen zinloos maar ook gewelddadig idealisme,
en fatalistisch, lucide maar nihilistisch realisme.

Informatie
‘'t Verschil tussen dagboekschrijver en romanschrijver, is dat tussen een koopman
en een goochelaar,’ schrijft Hermans aan het slot van Klaas kwam niet: ‘Ik heb bij
het optreden van een goochelaar me nooit niet op mijn gemak gevoeld uit angst dat
ik bedrogen zou worden. Die angst verlaat me in aanwezigheid van kooplieden
zelden.’ Het probleem met Hermans' essays is dat ze niet kunnen worden gerekend
tot de dagboekliteratuur, noch tot de romans. Ze vormen een genre sui generis,
persoonlijker dan in essays te doen gebruikelijk is, maar ook meer betrouwbare
informatie bevattend dan de meeste stukken die men in weekbladen en culturele
periodieken aantreft. In zijn essays ontpopt Hermans zich als een eigengereid
alchimist, transmuterend wat als feitenmateriaal voorhanden ligt. Het fascinerende
aan Hermans als essayist is de steeds weer anders gedoseerde mengeling van
wezenlijke informatie en uiterst persoonlijke meningen. Dat geldt vooral voor de
opstellen, gewijd aan andere, beroemde dan wel vergeten schrijvers.
Ook al zou iemand geen enkel boek van Guy de Maupassant hebben gelezen - en
zou dat niet het geval zijn bij de meeste lezers van Klaas kwam niet? -, dan krijgt hij
door Hermans' essay toch een concreet beeld van deze wat op de achtergrond geraakte
Franse schrijver. In nauwelijks tien bladzijden slaagt Hermans erin te zeggen dat: a.
het toeval de hoofdrol speelt in de publieke belangstelling voor een schrijver, in dit
geval aangetoond aan Maupassant; b. Maupassant ernaar streefde een helder, logisch
en gespierd Frans te schrijven (waardoor het de lezer meteen duidelijk wordt waarom
Hermans juist aan hem een essay wijdt); c. Maupassant, hoewel los, liber en zelfs
libertijns levend, beslist niet de meningen van zijn macht en rijkdom bezittende
tijdgenoten vertolkte - hij was tegen het kolonialisme, de oorlog en de sociale
uitbuiting; d. Flaubert, benevens Maupassants geestelijke vader, misschien ook wel
diens echte vader was; e. de invloed van Maupassant op de Nederlandse naturalisten
zo goed als te verwaarlozen is.
Typerend voor Hermans' manier om zijn half informatieve, half opiniërende essays
af te sluiten is de koppeling van punt e. aan een algemeen kenmerk van de vaderlandse
letterkunde. Het is, niet geheel onverwacht, meteen deze karakteristiek die Hermans'
kritische geest in beroering brengt. ‘Die oeroude Nederlandse traditie, allereerst te
pogen een eigen taal te scheppen (en dan in die taal niets van belang mede te delen...)
is alles overheersend gebleven tot de huidige dag. Tenminste overheerst de traditie,
dit als het neusje van de zalm te beschouwen.’
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Kafka
In dit Kafka-jaar trokken de aan deze schrijver gewijde essays mijn bijzondere
aandacht. In de onoverzichtelijke Kafka-literatuur trof ik nergens een betere
omschrijving van het wijd verbreid adjectief ‘kafkaiaans’ aan dan in de volgende
passage: ‘Kafkaiaans, dit is het predicaat van de wereld na de dood van God. Een
wereld waarin het gevoel voor verschil tussen waarheid en leugen, rechtvaardigheid
en onrecht, nog niet geheel is verdwenen; maar de Opperrechter is onvindbaar
geworden en hoewel hij zelfs met de kwalijkste kunstgrepen en corruptie niet meer
benaderd kan worden, wordt de doodstraf toch voltrokken.’ Even mooi, maar
beeldrijker is deze samenvatting van Kafka: ‘Kafka's wereld is niet de vulkaan, maar
de damp boven de vulkaan, is niet de stad aan de horizon, maar kan niet anders
bedoeld zijn dan als de luchtspiegeling boven de woestijn, waarin wel het een en
ander gezien wordt dat van de werkelijkheid is afgeleid, maar waarin niets werkelijk
bestaat.’ Eenvoudiger is het gave opstel over ‘De veelgesmade graaf Gobineau’,
wiens kwalijke faam berust op de misvatting dat hij de vader van het racisme zou
zijn. Ik weet niet wat ik in dit stuk het meest moet waarderen, de precisie van de
informatie of het ferme stilistische net waarin Hermans zijn genuanceerde,
overzichtelijke gegevens vat.
Een niveau lager liggen de essays over Nietzsche. Ze steunen op een solide
literatuurkennis maar ze geven lang niet de volle maat van Hermans' essayistisch
kunnen. Speelt hier de ambivalentie die de schrijver ten aanzien van de meest
onsystematische onder de filosofen voelt? Hermans' visie op Nietzsche blijft, geheel
ten onrechte, in het duister, en te veel aandacht gaat naar de (overigens schitterend
aangebrachte) kritiek op de ontoereikende Nederlandse vertaling. Zeker is, dat
Hermans' visie op Nietzsches vriendin duidelijker is dan op de grote filosoof zelf:
‘Mocht Lou von Salomé op een bepaald gebied groot genoemd moeten worden, dan
toch alleen als verzamelaarster van beroemdheden. De twintig door haar geschreven
boeken, haar boek over Nietzsche daarbij inbegrepen, zijn waardeloos.’ Dit is de
essayist op zijn krachtigst, en ik betreur alleen dat deze oordeelskracht met betrekking
tot Nietzsche geheel ontbreekt.
Gelegenheidsstukken plegen bij Hermans slap uit te vallen, zoals dat over de
Belgische symbolistische schilder Fernand Khnopff, wiens beroemde schilderij Des
Caresses te afstandelijk wordt besproken, hij vindt hem dan ook ‘geen bijzonder
oorspronkelijk talent’. Ook ‘Het huis van Balzac’, ‘De Perzen’ en ‘Piëteit’ zijn
zouteloos. Hermans moet zich ergens in vastbijten om zijn niveau te halen; zonder
hartstocht, opwinding of polemisch zuur krijgen zijn opstellen geen reliëf.

Popper
Het mag een wonder heten dat Hermans, als fysisch geograaf in ruste, en die zich
vaak opwindt over wat links voorstelt of doet, nauwelijks kritiek heeft op de vernieling
van het natuurlijke milieu, niet zelden met medeweten van Hermans' ‘democratisch
gekozen overheid’. Slechts op één plaats in deze ruim 450 bladzijden las ik een
zijdelingse opmerking over de hoogst bedenkelijke ecologische toestand. Typerend
voor de fysische geograaf, wordt die ecologische overweging ingegeven door de
lamentabele staat van een gesteente, met name het grafmonument van Marie
Bashkirtseff op het kerkhof van Passy. ‘Het gesteente waaruit het is gebouwd,
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verpulvert als het gesteente van zoveel andere graven, onder invloed van de zuren
waarmee wij de atmosfeer verontreinigen.’
Hermans is op zijn ontroerendst wanneer hij wordt geplaagd door mijmeringen
over zulke simpele vragen als: waarom verwerft dichter of fysicus X wereldfaam en
blijft schilder of musicus Y van dit genot verstoken! (Hermans gaat er kennelijk van
uit dat beroemdheid een onverdeeld genot is). Zelfs in zijn stuk gewijd aan Jan
Cremers Logboek, kan Hermans dit soort vragen niet weerstaan. Waarom wordt de
ene schrijver wereldberoemd en haalt de andere, met de eerste kwalitatief vergelijkbare
schrijver nauwelijks de landsgrenzen? De verbinding van schrijversroem aan de
politieke en militaire overheersing mag dan op het eerste gezicht onhermansiaans
lijken, in feite verklaart deze mentale schakel het ‘sadistische universum’ van waaruit
Hermans vooral zijn bellettristisch werk schrijft.
Hermans blijkt in het langere essay
vervolg op pagina 9
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Feiten en appetijtelijke leugens
Frans Kellendonk en het dualisme in Namen en gezichten
Namen en gezichten Verhalen door Frans Kellendonk Uitgever:
Meulenhoff, 156 p., f24,50
Carel Peeters
Waar distantie en betrokkenheid samen optreden is de groteske niet ver weg. Deze
twee instellingen hebben een ongemakkelijke en tegenstrijdige verhouding en die
krijgt in de groteske zijn adequate uitdrukking. Frans Kellendonk schrijft geen
grotesken, ook al schept hij er een genoegen in zijn novellen en romans ondertitels
te geven die hen bij een bepaald genre moeten indelen: ‘een detective’ (De Nietsnut),
‘een spookverhaal’ (Letter & Geest). In zijn beste verhalen en romans brengt
Kellendonk het ernstige en komische, het verhevene en triviale zo dicht bij elkaar
dat de werkelijkheid in zo'n verhaal of roman een onvermijdelijk en door de schrijver
ongezocht grotesk karakter krijgt. Het is ook kenmerkend voor zijn stijl:
gedistantieerd, neigend naar sarcasme. Zijn personages hebben zekere verheven
bedoelingen of illusies, die tegelijk in ere worden gehouden en ontmythologiseerd.
Al Kellendonks personages zijn begiftigd met sterke emoties of illusies, maar niet
minder met zelfkennis en een neiging zich zelf te bespotten. Dat geeft aan zijn proza
een dualistische dynamiek.
Kellendonk reserveert het laatste verhaal van Namen en gezichten voor een stilistisch
hoogstandje waarin de eigenschappen van zijn proza ten volle tot ontplooiing komen.
Het is een Gerrit Komrij waardige monoloog van de in het verhaal niet met name
genoemde Engelse schrijver Horace Walpole (1717-1797) over Thomas Chatterton,
de mythische jonge dichter die op achttienjarige leeftijd zelfmoord pleegde en daarmee
een eeuwenlange cultus rond zijn persoon in het leven riep. ‘Dood en leven van
Thomas Chatterton’ is een briljante en humeurige tirade tegen de mythevorming
rond Chatterton en over de rol die Walpole daarin gespeeld zou hebben volgens de
literatuurhistorici. Walpole zou mede oorzaak van die zelfmoord zijn geweest omdat
hij de gedichten van Chatterton écht als plagiaat van de middeleeuwse dichter Thomas
Rowley opvatte, terwijl ze in werkelijkheid van hem zelf waren. Tijdens zijn
ontmythologiserende en zelfverdedigende filippica roepen Walpole/Kellendonk het
vele malen geschilderde tafereel op van de voor echt dood op zijn bed liggende
Chatterton, wiens dichterschap uit bedrog zou bestaan: ‘over zijn slaap en zijn wang
valt het strijklicht van zijn leugenachtige glorie, die al daagt boven de daken van
Londen.’ Chatterton zou er een eind aan hebben gemaakt met opium, ‘vandaar die
glimlach om zijn lippen. Dichters laten hun lijken graag glimlachen, ze smokkelen
graag een beetje leven de dood binnen’, een beeld dat volmaakt past in het verhaal,
waarin het immers gaat om het dubieuze naleven van de dichter.
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Het verhaal beperkt zich niet tot deze ontmythologisering. Kellendonk gaat een
stap verder en werkt een terugkerend motief in zijn werk uit: de verhouding tot de
waarheid, de feiten en de geschiedenis, eerder aangeroerd in verhalen als ‘De waarheid
van mevrouw Kazinczy’ en steeds op een of andere manier aanwezig in het andere
werk. In Bouwval wordt een familie ontluisterd, en daarmee de verwachtingen van
de kleine hoofdpersoon. In Letter & Geest wordt het verlangen van de hoofdpersoon
zich een onderdeel van het personeel van een bibliotheek te voelen door
ontnuchterende gebeurtenissen opgeheven. ‘Clio kan niet zonder mythen,’ legt
Kellendonk de knorrige Walpole in de mond. Een veelzeggende waarheid, want hij
is zelf de schrijver van The Castle of Otranto, de eerste Gothic Novel en niet vrij
van mythomanie en bovendien wordt hij in het verhaal beschreven als een antiquarisch
heer die in een namaak middeleeuws kasteel woont.

Idealisering
‘Tegen zo'n appetijtelijk samenstel van leugens staan de feiten machteloos’ verzucht
de oude schrijver. In het andere werk van Kellendonk hebben die ‘appetijtelijke
leugens’ een ander karakter, maar ze behoren tot dezelfde stam: ze kunnen de vorm
hebben van idealisering van grootvader (in Bouwval), van leugens die men zich zelf
vertelt (in ‘De waarheid van mevrouw Kazinczy’), een gekoesterd verlangen (in
Letter & Geest) of de mythische roep die iemand om zich heen laat ontstaan als hij
naar Amerika vertrokken is en daar, althans in de fantasie van de achterblijvers, een
leven leidt van God in Frankrijk (in ‘De verheerlijking’). Deze hang naar wat men
samenvattend ‘idealisering’ kan noemen heeft alles te maken met het motto van het
verhaal ‘De waarheid van mevrouw Kazinczy’, ontleend aan Boswells biografie over
Samuel Johnson: de passage waarin Johnson verklaart niet te geloven in de uitspraak
van Berkeley dat de wereld bestaat uit de voorstelling die men zich ervan maakt.
Zijn mening zet hij kracht bij door hard tegen een steen te schoppen.
‘Dood en leven van Thomas Chatterton’ illustreert treffend het dualisme in
Kellendonks werk: dat van de ‘appetijtelijke leugens’ en de ‘feiten’. Kellendonk
kiest niet definitief voor de wereld als voorstelling (zoals men ‘een appetijtelijk
samenstel’ van leugens kan noemen) en blijft onder de indruk komen van feiten, die
anders kunnen zijn dan de voorstelling. Het is een dualisme dat zich niet oplost,
omdat het in essentie het onflict is tussen de binnenwereld en de buitenwereld waar
de schrijver mee te maken heeft. Kellendonks dualistische titels drukken het conflict
zelf uit: Letter & Geest, Namen en gezichten, Beeld en gelijkenis (de titel van zijn
essay over het ‘godsbegrip’ in het boekje Over god, uitgegeven door Tabula). Het

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

heeft ook te maken met het tegelijk optreden van distantie en betrokkenheid, die een
wisselende loyaliteit ten opzichte van de ‘feiten’ en de ‘voorstellingen’ mogelijk
maken.
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Als titel voor deze nieuwe verzameling verhalen is Namen en gezichten overigens
een wel erg ruime jas. Hij nodigt licht uit tot het bedenken van spitsvondige
interpretaties om de verhalen toch maar onder deze noemer bij elkaar te houden. Dat
lukt niet met de helft van de verhalen zodat men moet erkennen dat de kleermaker
zich verkeken heeft. Natuurlijk heeft de titel wel degelijk te maken met iets dat in
de verhalen te vinden is: dat de namen niet bij de gezichten passen, of dat de mythe
niets met de werkelijkheid uitstaande heeft, maar dat gaat slechts op voor de laatste
drie verhalen: ‘Clara’, en ‘De verheerlijking’ en het verhaal over Chatterton. Voor
‘Tsunami’ en ‘Overige bestemmingen’ zijn kunstgrepen nodig, of het moest zijn dat
de vrouw in ‘Tsunami’, die haar vriend na anderhalf jaar terugziet, ontdekt dat de
naam die ze al die tijd met zich heeft meegedragen niet meer bij het gezicht past. Het
is een wat voor de hand liggende interpretatie van een verhaal dat ik, ook toen het
in De Revisor stond, niet karakteristiek voor Kellendonk vond, enigszins triviaal als
het is. ‘Overige bestemmingen’ (uit 1978) behoort tot het soort verhalen als ‘Achter
het licht’ (in Bouwval) en speelt zich af in sub-culturele kring in Londen. Twee
vrienden beantwoorden de avances van een homoseksuele filmproducent en zien het
als een middel om aan geld te komen om hun eigenlijke bestemming te financieren:
een oosters klooster om daar het nirwana deelachtig te worden. De hoofdpersoon
stelt zich hardnekkig sceptisch op tegenover dit plan en wil al snel stoppen met het
gemakkelijke profiteren. Ook dit is niet een van Kellendonks beste verhalen.
Iets anders is het eerste en tegelijk recentste verhaal, ‘Buitenlandse dienst’.
Kellendonk volbrengt daarin het hoogste denkbare op deze schaal: een even eenvoudig
als diepzinnig verhaal waarin alle zinnen weefdraden van een patroon zijn. De titel
slaat allereerst op de figuur van Gamal, een uit Egypte (!) afkomstige illegale
gastarbeider. Hij komt één keer in de week op een ochtend het huis van de werkloze
leraar schoonmaken die het verhaal doet. Hij krijgt daarvoor het bedrag van
vijfentwintig gulden. Men kan niet zeggen dat hier twee culturen met elkaar in contact
komen, want Gamals aandeel is gering: hij komt, doet nagenoeg zwijgend zijn werk
en verdwijnt, de leraar opzadelend met duizend en een gedachten over deze schicht,
die hem confronteert met zijn eigen culturele, maatschappelijke en persoonlijke
bestaan. Gamals loutere aanwezigheid werkt als een spiegel waarin de leraar zich
zelf begint te zien. Hij wringt zich in potsierlijke bochten om zich aan het zwijgzame
ritueel van Gamal aan te passen. In feite heeft hij hem helemaal niet nodig; hij kan
zijn huis sneller en efficiënter zelf schoonmaken. Tot op zekere hoogte doet hij dat
al vóór Gamal arriveert en heeft hij ‘alle sporen van (zijn) lichamelijk bestaan
verwijderd die misschien zijn weerzin zouden kunnen wekken en zijn trots, een trots
zo groot als een struisvogelei, zouden kunnen krenken.’ Hun communicatie is
gespannen, hakkelend en stroef als een rubber zool op een rubber vloer. De leraar
wordt verondersteld het huis op de schoonmaakochtend te verlaten en pas om iets
over twaalven terug te komen. Op dat tijdstip zit Gamal zedig en zwijgend na gedane
arbeid te wachten. Dan begint de dans van het uitbetalen, waarna Gamal het huis
verlaat zonder groet: ‘Ik heb het bange vermoeden dat hij elke week een vloek
uitspreekt boven mijn drempel.’ Hij laat een onbepaald schuldgevoel achter en de
aandrift om met een snelle raid alle dingen in het huis op de juiste plaats te zetten.
De spanning van het verhaal schuilt in de groteske tegenstelling en overeenkomst
die de leraar tussen hen bevroedt: ‘Ben ik niet evenzeer een vreemdeling in dit mooie
Nederland? Ik woon dan nog wel in mijn eigen huis, maar ik ben verstoten uit de
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samenleving. Ook ik word gek van de onverschilligheid om me heen en daarom vlei
ik me met de illusie dat ik word gehaat. Zijn verdriet is tweeling van mijn verdriet,
ik ben wat ik versta. Zouden onze eenzaamheden ons niet kunnen samenbrengen?’
Het brengt de leraar tot gedachten over de maatschappij en de democratie die deze
toestand heeft veroorzaakt: ‘Haar beslissingen en vergissingen zijn natuurrampen
waar geen verweer tegen is.’ Hij begint hun: ‘economie op menselijke schaal’ te
idealiseren tegen de natuurramp van de economie van ‘de meerderheid’. Het
vervelende is alleen dat Gamal buiten zijn deur doet alsof hij niet bestaat; hij ziet de
leraar niet staan en loopt onverstoorbaar door met zijn eeuwige versleten plastic tas,
gadegeslagen door zijn meester, die hem tevergeefs tot herkenning maant.
Gamal vraagt de leraar wel eens in een wonderlijk taaltje (‘Soms komt de vertaling
van binnen verkeerd naar buiten’) een brief te corrigeren die hij aan een geliefde
heeft gericht. De leraar verbaast zich dan over de ondertekening: ‘God’. Vanaf dat
moment begint de titel ‘Buitenlandse dienst’ er een dimensie bij te krijgen, want
Gamal spreekt zijn baas op een gegeven moment ook nog aan met ‘Manier Job’. Het
verhaal begint bijbelse vormen aan te nemen en alle trekken van een gelijkenis te
krijgen. Kellendonk schrijft een verhaal over een werkloze Nederlandse leraar en
een buitenlandse illegale werknemer; dat gebeurt origineel en virtuoos en bovendien
is het wat men noemt ‘actueel’. Ondertussen herschrijft hij, met het zachtste potlood
tussen de regels, het verhaal van God en Job. Alle rampen die Job in het bijbelverhaal
te verwerken krijgt zijn hier samengevat in de natuurramp van de werkeloosheid en
een illegaal als Gamal. God krijgt de gedaante van Gamal en dat is geheel volgens
het ‘godsbegrip’ van Kellendonk, voor wie God veel weg heeft van de mens. Maar
er is ook verschil en dat is ook in Gamal gepersonifieerd: de verhouding tussen Gamal
en de leraar bezorgt de laatste een schuldgevoel, hoewel daar objectief gezien geen
reden voor is. Deze schuldeloze schuld stemt overeen met de strekking van het
bijbelverhaal. ‘Is het om niet dat Job God vreest?’ wordt in de bijbel gevraagd. En
inderdaad, Job wordt in de bijbel ‘oprecht, vroom, godvrezend, en wijkende het
kwaad’ genoemd en toch overkomt hem ramp na ramp. Op dezelfde manier als Job
zegt de leraar zonder ergens schuldig aan te zijn: ‘Ik ben met schuld beladen,
diepbedroefd.’
‘Buitenlandse dienst’ moet direct na het autobiografische essay ‘Beeld en gelijkenis’
geschreven zijn. Het ademt er de geest van. Kellendonk schrijft daarin op verzoek
over zijn ‘godsbegrip’, iets waarvan hij dacht het niet te bezitten tot hij aan het essay
begon. Zonder dat hij nog enig gevoelsmatig contact heeft met zijn katholieke jeugd
schrijft hij niettemin nog vast overtuigd te zijn ‘van de werkelijkheid van de erfzonde
en ik schaam me nog steeds ongelukkig over alles wat ik doe en ben.’ Die erfzonde
heeft echter een heel andere gedaante aangenomen dan in zijn jeugd: ‘Zo beleef ik
althans het feit dat de mens een onaangepast schepsel is en dat er tussen zijn
binnenwereld en de buitenwereld zonder ophouden een strijd woedt die diepe ellende
voortbrengt, maar ook wonderbaarlijke kunst.’ Het verhaal over de mysterieze Gamal
en de leraar laat iets van die strijd zien. Gamal is de buitenwereld, God die zijn
buitenlandse diensten verricht en de leraar daarmee een spiegel voorhoudt. Wanneer
de leraar hem op straat ziet, loopt hij onverstoorbaar door. Ziet hij hem niet, dan
voelt hij zich door hem achtervolgd, ‘als door een volgtijger’. Het verhaal eindigt
met een zin die zo uit de Statenvertaling kan zijn gelicht: de leraar ziet Gamal op
een avond langs zijn huis lopen zonder dat hij het een blik waardig keurt: ‘Wat ben
jij voor iemand, Gamal, dat je het huis van je slavernij toen met geen blik hebt willen
gedenken?’
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Dit verhaal, ‘De verheerlijking’ en ‘Dood en leven van Thomas Chatterton’ zorgden
ervoor dat ik mijn geheime wens dat Kellendonk na Letter & Geest weer een roman,
en geen verhalenbundel, zou publiceren, even vergat.
■
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Die eigenaardige ziel die ik ben
De drie reizende Nootebooms
Waar je gevallen bent, blijf je door Cees Nooteboom Uitgever: De
Arbeiderspers, Privé-Domein, 349 p., f42,50
Anthony Paul
Uit Cees Nootebooms titel en de omslagfoto, een resonerend symbolisch beeld van
in een ijzeren web geklonken kruisende spoorlijnen, spreekt een streng existentiële
toon, die ons voorbereidt op wat er komen gaat. Geen vlucht uit de werkelijkheid,
kennelijk, geen hedonistisch of kleurrijk avonturenverhaal. Het motto van de
romantische literaire reiziger bij uitstek, Stevenson, dat het beter is vol verwachting
op reis te zijn dan aan te komen, staat niet gegraveerd in het hart van de reiziger
Nooteboom. Hij zegt weinig over hoe hij ergens komt; maakt slechts een enkele
opmerking over zwiepende ruitewissers, grensposten, boten - wij krijgen te horen
dat hij in een Renault rijdt, maar alleen omdat hij in mei '68 bij de Renault-fabrieken
is -; hij heeft het nauwelijks over de fotograaf Eddy Posthuma de Boer, die hem op
zijn reizen vergezelt, en geeft geen beschrijving van het eten en drinken onderweg,
of van contacten met kleurrijke figuren. Hij staat sceptisch tegenover het hele
gebeuren: hij zit vol twijfel en zijn leven is een lange aankomst, of vertrek, wat
blijkbaar op hetzelfde neerkomt.
Er zijn eigenlijk drie Nootebooms in dit boek: de auteur van Bewaarde Notities
1961-1973, korte verslagen van reizen door Europa en Noord-Afrika, plus acht
bladzijden over Brazilië; die van Een Andere Wereld, honderddertig bladzijden met
wat langere stukken over Mali, de Parijse beroerte van '68, Bolivia en Spanje in
1982; en die van Voorbije Passages, voornamelijk beschrijvingen van kunstwerken
en tentoonstellingen.

Cees Nooteboom, tekening Siegfried Woldhek

De schrijver van Bewaarde Notities is een jongeman die zich ergens aan de rand
van een grote zaal in Duitsland of Frankrijk opstelt waar Ulbricht of Sartre een
toespraak houdt, of De Gaulle een van zijn arrogante persconferenties geeft.
Nooteboom vertelt ons meer over de entourage en hoe het voelde om daar te zijn
dan over de toespraken zelf. Daardoor zijn zijn notities de moeite van het bewaren
waard gebleken. In De Gaulle's troonzaal staat ‘een vlakte van duizend
verblindend-gouden stoelen... onder talloze overrijpe kristallen kroonluchters.’
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Grote reporter
De jonge Nooteboom mijmert graag over de geschiedenis. De tv-camera's zijn ‘de
verenigde ogen van het toekomstige geschiedenisboek’ en als een meisje in 1962
pamfletten over de oorlog in Algerije uitdeelt, vraagt hij zich af hoe zij eruit zullen
zien ‘in hun behoudende vitrine (...) het oog van onze opvolger zal over datzelfde
geelbruine velletje glijden, en trachten er een werkelijkheid aan te verbinden’. (En
ja, ook Nootebooms vroege proza is hier en daar al wat geelbruin geworden.) Hij
staat daar wel, aan de rand van de geschiedenis, maar is op een charmante manier
onzeker over wat hij daar doet. Voor een toerist gedraagt hij zich een beetje vreemd,
want hij gaat op zoek naar een obscuur concentratiekamp en mediteert op kerkhoven
en bij oorlogsmonumenten waarop hij namen leest, ‘elke naam een onzichtbare oude
man’. Zich zelf als journalist zien kan hij ook niet helemaal. Voor een journalist is
hij inderdaad ongebruikelijk vaak geneigd zich af te vragen waarnaar hij eigenlijk
zoekt, of staat te kijken. Minstens twee keer koopt hij, uit een soort machteloosheid
grote stapels ansichtkaarten. Als hij zich (in 1967) een weg baant door een smerige
Braziliaanse favela, bekijkt hij zichzelf met een gevoel van afkeer: ‘De grote reporter
Nooteboom bepaalt zijn aandacht bij zijn in Parijs aangeschafte, hedennacht door
een hotelbediende uiterst glanzend gepoetste schoenen. Als hij dat niet doet kijkt hij
in de ogen van andere mensen die iets uitdrukken waar hij tot nu toe de uitdrukking
niet voor gevonden heeft.’
Hij brengt een kort bezoek aan Rome, zegt niets over de stad maar peinst erover hoe
oneerlijk het is dat steden in onze afwezigheid door gaan te bestaan, onverschillig
voor wat ons gebeurt. Op zich prima, tenzij je een beschrijving van Rome verwacht.
Nootebooms werkelijke onderwerp is vaak niet de plek waar hij toevallig is, maar
‘die eigenaardige ziel die ik ben’, en hij is interessant genoeg, schrijft ook goed
genoeg, om ons bij zijn belangstelling voor het geheel te betrekken. Bovendien lezen
we reisverhalen ongetwijfeld om de schrijver, niet om de bezochte plaatsen; en wie
gevoel heeft voor wat Flaubert eens en voor al beschreef als la melancholie des
paquebots, zal sympathiek reageren op de jonge Nooteboom.
Hij geeft goede visuele beschrijvingen maar is beter als hij zijn gevoelens ter plekke
weergeeft. Graven en landschappen beschrijft hij levendiger dan mensen: sterker
nog, hij praat met niemand, afgezien van beroepsgidsen. Hij is een gereserveerde
jongeman, die fatsoenshalve niet naar zijn medemensen staart, tenzij ze er zelf om
vragen, zoals De Gaulle en Brendan Behan, die zich met veel publiek vertoon dood
drinkt.
Ik heb nog niet gezegd hoe fraai Nooteboom vaak schrijft. Een pompeuze tombe
in de kathedraal van Burgos beschrijft hij zo: ‘...het is als oude kant (...) het is een
orgie van versierdrift, een fanatisme in goud dat hier in zwang geweest is,
huiveringwekkend van overdadigheid, ook al door de zwijgende afgewende manier
waarop dat gekrulde, gebeeldhouwde, gedraaide, gewentelde goud in het duister
aanwezig is: hij (de gids) doet een licht aan en het begint te gloeien, en hij doet het
uit en het blijft achter, afwezig en machtig, horend bij de gerafelde stemmen die
ergens in de verte elkaar psalmen toedienen, en nog erger, horend bij het landschap
dat rondom de stad ligt, droog en kaal, zand, en god weet vanaf welke hoogte af ook
goudkleurig,
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land waar niets op groeit en dat deze weelderige, oneetbare oogst heeft opgebracht,
waarom? Daarom.’
De jonge dichter-journalist (van 1966) stelt zich vervolgens voor dat de twee
condestables 's nachts hun graf uitkomen om te dansen. In 1981 geeft hij zich over
aan een vergelijkbare jongensfantasie over de twee grote bronzen krijgers van Riace.

Oulofobougou
In Een andere Wereld gebeurt er iets eigenaardigs met de grote reporter Nooteboom.
Hij gaat als ‘een twintigste-eeuwse supermarkt-Stanley’ naar Mali, en begint over
politiek te schrijven, en met mensen te praten, en verslag te doen van hun ideeën
over de kosmos en erotiek, en hun houding ten opzichte van hun grote eigen
verwarring over rassen en kastes. Het komt ongetwijfeld doordat alles zo vreemd is:
anders dan in Europa, en zeker in zijn geliefde, vertrouwde Spanje, heeft hij nu tolken
nodig en uitleg. In Europa kan hij de krant lezen, in Oulofobougou wordt hij
gedwongen te praten en er begint iets te leven in zijn verslag, te gebeuren. In plaats
van een schrijver die mijmerend de vertrouwde contouren van de Europese politiek,
cultuur en geschiedenis naloopt, krijgen we te maken met iemand die grof speurwerk
doet, met half-verteerde etnologie, een moeizame poging een vreemd, rijk scala aan
ervaringen te doorgronden. Kort daarna bezocht hij Boliva, waar hij onder anderen
president Barrientos interviewde, kort voordat Barrientos bij een vliegtuigongeluk
omkwam, en contact had met Nederlandse paters en de Amerikaanse ambassadeur.
Kortom, hij werd reporter, en bleek er nog goed in te zijn ook.
Ten slotte is er Nooteboom de amateur-kunstcriticus. Meer dan een amateur kan
hij niet pretenderen te zijn: een beroeps zou Leonardo's tekeningen nooit ‘prenten’
noemen. Hij heeft zijn huiswerk gedaan; weet genoeg van bij voorbeeld Japanse
kunst of De Chirico om ons nuttige informatie te geven met bij vlagen een flits
intuïtief esthetisch inzicht. Maar hij is geneigd af te dwalen in overpeinzingen over
wat kunst eigenlijk is, en wat Dante gedacht zou hebben als hij ons hier in Florence
had kunnen zien, en in boosaardige beschouwingen over de absurde reiziger (ja die)
met zijn dwaze dorst voor het ongewone, zijn zwaarmoedige jacht op kerken, die
meedoet aan het spel van historische continuïteit. Een onderhoudende ego-trip met
zo nu en dan, als Nooteboom al zijn zinnen en gevoelens laat meespelen - zoals in
zjin prachtige overpeinzing over de dame met de eenhoorn in het Musée de Cluny iets van een hogere intensiteit.
Maar over het algemeen lijkt het me een goed idee als Cees Nooteboom van tijd
tot tijd zijn anti-malaria-pillen inpakt en teruggaat naar Oulofobougou of Chulamani,
of iets dergelijks. Misschien hoef je niet altijd precies te blijven waar je gevallen
bent.

Waarom Klaas niet kwam
vervolg van pagina 5
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Over Popper danig achterop geraakt in het domein van de wetenschapsfilosofie. Hij
hanteert nog altijd het oude sciëntistische model, met zijn strikte scheiding tussen
de ‘echte’ of exacte, en de ‘niet-zakelijke’ wetenschappen. In feite wordt Popper in
Hermans' stuk afgevoerd. Immers, ‘Voor de natuurwetenschappen zijn Poppers
ideeën niet van wezenlijk belang, maar voor de niet-zakelijke wetenschappen (...)
dodelijk.’ Hermans verwijt Popper een man te zijn van ‘academische tradities,
gastcolleges, praatgroepjes en seminaria’. Wat daarop tegen is, blijft onduidelijk.
Alles hangt er, dunkt me, van af hoe genoemde fenomenen functioneren - een
seminarium van Wittgenstein verliep geheel anders dan een hoorcollege van Bolland,
om maar iets te noemen. Maar Hermans heeft nu eenmaal het vooroordeel dat
belangrijke filosofische inzichten in isolement tot stand komen, een mening waarvoor
nauwelijks bewijzen kunnen worden gevonden. En wie Plato leest, krijgt de indruk
dat zulke ‘onbarmhartige filosofische stappen’ juist in tweespraak, of in een discussie
worden genomen.
Klaas kwam niet is het zoveelste boek van Hermans waarin zijn visie op de wereld,
de mens, de wetenschap en de literatuur op consistente manier tot uitdrukking komt.
Nieuwe inzichten in Hermans' Weltanschauung bevat het niet, wel verduidelijkingen
en soms nuanceringen van een overbekende visie. Hermans, het is inderdaad bekend,
wijst het idealistische denken af, net zoals hij de gezworen tegenstander is van elk
dogmatisch denken en beducht is voor alles wat een schijn van orde heeft, zoals
verordeningen en wetboeken. ‘De meeste wettelijke bepalingen,’ zegt Hermans in
het mooiste essay van de bundel, gewijd aan de vergeten Franse schrijver Henri
Béraud, zorgen voor weinig meer dan de bevordering van ‘de leugenachtigheid in
de wereld’. In feite, en ook dat is al ad nauseam herhaald, is de wetenschap de enige
activiteit die kennis oplevert en een betrouwbare omgang met de wereld garandeert.
Extra scientiam nulla salus, zou Hermans met een variant op de Latijnse kerkvader
Cyprianus kunnen beweren. Maar al biedt het onwetenschappelijke geen heil, het is
er nu eenmaal, en het neemt bovendien in het leven van de meeste mensen een veel
grotere plaats in dan de wetenschap. ‘Dat de leugen onze maatschappij beheerst,’
heet het in het weeïg en weemoedig stemmende ópstel ‘Merano en de reïncarnatie
van Kafka’, ‘ligt niet aan de leugens en de leugenaars, maar aan de belogenen die
de leugens gehoorzamen.’
Met zijn voor automatische verlening vatbare abonnement op het gelijk zwaait
Hermans, nu eens triomfantelijk, dan weer mismoedig; gelijk is nu eenmaal iets
anders dan geluk. Dat weerhoudt hem er niet van zich overal over uit te spreken in
dit boek, van beroemde schrijvers tot badplaatsen, van schilders tot de radio, van
nullen tot slaap, van Jan (Cremer) tot Klaas. Voor de lezer betekent het vermaak,
ergernis, en superieure lering.
■
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Het primaat van de kolder
Marijke Howëlers tweede komedie over typetjes en trends
Bij ons schijnt de zon door Marijke Höweler Uitgever: De Arbeiderspers,
206 p., f24,50
Peter de Boer
Marijke Höwelers nieuwe roman Bij ons schijnt de zon is in veel opzichten een replica
van haar vorig jaar verschenen, door velen gelezen en geprezen romandebuut Van
geluk gesproken. Naar toon, opzet en (parodistische) strekking ontlopen beide boeken
elkaar niet veel en bovendien treden een aantal personages uit Höwelers eerste roman
in Bij ons schijnt de zon opnieuw op. Het is duidelijk dat Höweler, als laat en
moeizaam op gang gekomen schrijfster, de eenmaal succesvol gebleken formule
(nog) niet wil loslaten.
Hoe die formule er uitziet weet alleen Höweler zelf. Aan de volgende voorschriften
heeft ze zich in elk geval gehouden: men neme een aantal personages die een voor
hun milieu kenmerkend gedrag ten toon spreiden. Kruidt deze typen en hun
taalgebruik met een paar individuele tics. Zorg vooral voor vérse, eigentijdse
ingrediënten: voor 1983 zit je met relatieproblemen, psycho-therapie of een kat naar
de middenschool bij voorbeeld altijd goed. Maak frequent gebruik van dialogen
waarin de personages zich op komische wijze blootgeven. Smeer dit alles uit over
zo'n dertig à veertig korte hoofdstukken waardoor voortdurende perspectiefwisselingen
mogelijk worden en het verhaal zich in vlot tempo kan ontwikkelen. Maak het geheel
op smaak af met mild parodistisch vertellerscommentaar. Ziehier het standaardrecept
voor een ironische zedenroman.
Hoewel Bij ons schijnt de zon dus nauwelijks iets nieuws te bieden heeft, is Höweler
er toch weer wel in geslaagd een vaak geestige visie op de comédie humaine voor te
zetten. De centrale figuur is de eigenzinnige mevrouw De Zeeuw, die haar intrek
genomen heeft in het bejaardentehuis ‘Laat te Velde’. Zij heeft nog een flinke greep
op haar ‘zeurpieten van kinderen’: professor Leo de Zeeuw, die zich niet van haar
kán losmaken ‘omdat mijn moeder nu eenmaal mijn moeder is’, en Wiesje, huisvrouw
en moeder van vijf kinderen, die zich niet van haar wil losmaken omdat de
waardevolle antieke spullen van haar moeder in haar huis staan uitgestald en zij dat
graag zo wil houden. Rosa, Leo's huisgenote, door mevrouw De Zeeuw tegenover
derden consequent als ‘dat spook’ aangeduid, is psychologe en ziet hulpeloos toe
hoe door Leo's hechte band met zijn ‘hysterische moeder’ haar relatie met hem op
de klippen dreigt te lopen. Daartegenover lijkt het huwelijk van Wiesje en Hugo,
gefundeerd op en gelegitimeerd door hun omvangrijke kroost, een oase van echtelijke
rust en trouw. Een belangrijke rol is nog weggelegd voor Arnold, de bij mevrouw
De Zeeuw zeer geliefde bejaardenverzorger, en diens vriend Mattheus. Arnold heeft
in het bejaardentehuis een aardig kapitaal aan zilverwerk bijeengejat en wil daarmee
in Spanje een hotel kopen.
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Marijke Höweler, tekening Siegfried Woldhek

Mevrouw De Zeeuw weet Leo en Hugo zo ver te krijgen dat ze haar antieke spullen
voor een ton kopen. Met dit geld financiert zij de onderneming van Arnold en
Mattheus, zeer tot ongenoegen van haar kinderen natuurlijk, die het homoseksuele
paartje inmiddels al lang als een stel oplichters hebben ontmaskerd. Na allerlei
verwikkelingen eindigt deze cause célèbre met een verrassende ontknoping: de
oplichters ontpoppen zich tot voortreffelijke hôteliers, verdienen veel geld en betalen
mevrouw De Zeeuw haar honderdduizend gulden met rente terug. Trouwens, ook in
de andere verhaallijnen eindigen stereotiepe situaties met een atypische climax: Leo
en Rosa gaan weliswaar herhaaldelijk uit elkaar maar aan het eind sluiten ze elkaar
toch naar het schijnt definitief in de armen. De eeuwig trouwe Hugo daarentegen
besluit ten slotte om zich van Wiesje te laten scheiden.

Dialogen
De roman moet het, net als zijn voorganger, grotendeels hebben van het geestige
taalgebruik. Höweler weet iemand in een paar woorden goed te typeren: ‘Van der
Loo had zoveel drieëenheid in zijn gezicht dat er geen ruimte voor iets heiligs meer
over was. Als je hem de weg naar God vroeg pakte hij de kaart en wees je Dordrecht.’
Zij is op haar best in sommige dialogen, bij voorbeeld in de volgende, waarin Leo
en Rosa mevrouw De Zeeuw vertellen dat Rosa een leerstoel vrouwenstudies heeft
aangeboden gekregen. Mevrouw De Zeeuw: ‘“Kind, hoogleraar wat enig, hoe kan
dát zo, waarin, wat deed je ook alweer precies?” “Vrouwenstudies,” zei Roos. “Wat
zegt Roos?” “Psychologie van de vrouw moeder,” zei Leo. “Oh,” vond moeder, “wat
is dat?” “Geen idee,” zei Roos.’ Maar vaak wordt de grens tussen geestigheid en
meligheid overschreden, zoals in hyperbolische vergelijkingen als: ‘Gedrieën zaten
ze nu naar de tranenvloed te kijken alsof het een dijkdoorbraak betrof waarbij zandzak
noch bazaltblok voorhanden was’, of, nog erger: ‘Arnold keek toe alsof hij zijn kat
een haring zag baren’. Ook in deze roman wordt het universitaire wereldje behoorlijk
op de korrel genomen. Höweler is zelf als psychologe werkzaam aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam, dus ze kent die wereld goed. Het verschijnsel
‘vrouwenstudies’ kwam al even ter sprake. Behalve dat zijn het naarstig werven van
studenten in verband met het teruglopende studentenaantal (‘we waren toch een
universiteit, niet een supermarkt?’), de geringe inzet van veel academici (‘Het kwam
tenslotte hoogstens een half uur per dag voor dat hij met zijn vak bezig was’) en
dergelijke zaken meer voer voor deze graag wat ironiserende psychologe. Het is
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lichte leeskost allemaal en menige vermoeide intellectueel zal er na pakjesavond
weer naar hartelust van smullen.
Maar als gezegd: de roman is niet veel meer dan een kopie van Höwelers Van
geluk gesproken. Het schrijven wordt zo wel érg tot een maVervolg op pagina 12
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Tamar over de heerlijke ziekte
Een bloemlezing uit columns over liefde en aanverwante zaken
Liefst verliefd door Renate Rubinstein Uitgever: Meulenhoff 136 p., f
14,90
Jan Fontijn
Volgend jaar is het twintig jaar geleden dat Renate Rubinstein haar eerste bundel
columns publiceerde. Twintig jaar geleden! Ik moet wel wennen aan het idee dat ik
zolange tijd alweer Tamar lees. Als ik haar jaren in Propria Cures meereken, dan zit
ik al dicht bij een zilveren bruiloft.
Mijn ‘huwelijk’ als lezer met Tamar is in de loop der jaren onstuimig geweest:
bewondering, gretige instemming, maar ook grote verschillen van mening, ruzie en
ontrouw. Kortom het normale huwelijk tussen een lezer en een auteur van columns.
Onverschilligheid was er nooit bij! Vroeger niet en ook nu niet. Als ik nu Vrij
Nederland ga lezen, dan sla ik nog steeds eerst de Tamar-column op. Het is een
gewoonte, die van veel vroeger dateert, van het begin van de jaren zestig, toen het
schrijven van columns nog een vrij unieke bezigheid was en Tamar alle aandacht op
zich vestigde.
Dat ik me met betrekking tot Tamar in matrimoniale termen uitdruk, is niet zo
vreemd. Dat heeft te maken met de aard en inhoud van haar stukken en dikwijls ook
met de vorm daarvan. Die zijn nogal eens intiem en gaan over zaken, die je met
goede vrienden bespreekt of die echtgenoten met elkaar bespreken. En dan bedoel
ik niet alleen onderwerpen als liefde, verliefdheid, jaloezie of scheiding, maar ook
particuliere zaken als bij voorbeeld make-up, lekkage in huis, het kiezen van de goede
loodgieter, burengerucht of de kat die gejongd heeft. Tamar op haar best is in staat
om op een prikkelende en uitdagende manier hierover te schrijven. Ik ken dan geen
andere columnist die beter dan Tamar over deze ‘vrouwelijke’ onderwerpen kan
schrijven. De meest geslaagde stukken vind ik die, waarin Tamars intuïtie,
inlevingsvermogen en temperament op een harmonieuze wijze samengaan met haar
sociologische en psychologische kennis en belangstelling. Ze weet dan dwaze trends,
denken in sjablonen en dogmatisme meesterlijk te ontmaskeren. Ik kan me best
voorstellen dat een aantal observaties van haar uitstekend kunnen dienen als
hypothesen voor verder sociologisch onderzoek.

Renate Rubinstein, tekening Siegfried Woldhek
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Tamar schrijft ook over de ‘grote’ dingen van de wereld, over ‘mannelijke’
onderwerpen: Vietnam, China, Israël, oorlog en vrede, enzovoort. Het aardige nu is,
dat zij de ene week betrokken is bij de grote politiek en dat zij de andere week op
pantoffels is. En voordat je het dan weet, zit je als lezer op de rand van haar bed. De
ene week kan ze wakker liggen van de vluchtelingen in Cambodja, de volgende week
kan ze niet slapen van haar eigen verhuisproblemen. Ik heb dat regelmatige pendelen
tussen het publieke en het particuliere een sterk element in het schrijverschap van
Tamar gevonden. Het behoedt een columnist ervoor alleen een politiek commentator
of alleen een deskundige in hartzaken en een vertegenwoordiger van het ego-tijdperk
te worden. Als Tamar echt op dreef is, kan ze op een persoonlijke en betrokken wijze
met veel common sense over de ‘grote’ dingen in de wereld schrijven (haar Klein
Chinees woordenboek is daarvan een goed voorbeeld) en ze kan op een gedistantieerde
en intelligente manier over de ‘kleine’ dingen schrijven.
Tegelijk is hiermee aangegeven waar Tamar in haar columns mis kan gaan. Haar
meningen over grote onderwerpen kunnen door overdrijving of door te grote emotie
of gewoon door gebrek aan kennis naïef worden en haar schrijven over privé-zaken
te particulier en daarmee oninteressant. Het zijn de momenten waarop mijn
lezershuwelijk gevaar loopt en ik ontrouw dreig te worden. Maar dan is zij er opeens
weer, in volle glorie, met een flonkerend stuk, dat stilistisch en inhoudelijk zonder
meer in de eerbiedwaardige traditie van Carry van Bruggen, Du Perron en Ter Braak
kan worden geplaatst.
Liefst verliefd is een bloemlezing uit de stukken en stukjes die zij gedurende de
afgelopen twintig jaar over de liefde en wat daarmee samenhangt - jaloezie, scheiding,
de tegenstelling man-vrouw - heeft geschreven. Ik vind het geen fraaie titel, die
bovendien de lading niet helemaal dekt.

Geestige onredelijkheid
Waarom schrijft iemand beschouwend over liefde? Ik denk dat er twee redenen zijn.
In de eerste plaats omdat iemand liefde het belangrijkste vindt in het leven. Stendhal
was zo'n iemand. Hij schreef een helder boek over de liefde, De l'amour geheten, en
gaf opdracht op zijn graf te graveren: ‘amo’. Bij Stendhal ligt alle nadruk op het
vervolmaken van de ars amandi. Daarvoor duikt hij de geschiedenis in en vergelijkt
hij de liefdes in verschillende landen. Dat zie ik Tamar niet zo gauw doen. Zij schrijft
meer over de liefde, omdat daarmee iets misgegaan is. We hebben daaraan haar
uitstekende bundel Niets te verliezen en toch bang te danken met stukken over haar
scheiding. Ook haar bundel Liefst verliefd bevat nogal wat stukken in mineur, waarin
vooral de misverstanden tussen de seksen het volle pond krijgen.
Tamars opvattingen over de liefde zijn niet vrij van een zeker cynisme. Misschien
niet toevallig begint deze bloemlezing met een citaat van Benjamin Constant, waarin
deze beweert dat liefde niets te maken heeft met de persoon op wie men verliefd
wordt, en eindigt met een humoristisch verhaal, waarin de ik-figuur, een vrouw, een
erotisch avontuur van één dag heeft met een man uit Singapore, met zijn yoga-praatjes
het type van de vrouwvriendelijke Weinreb.
Het is niet gemakkelijk om Tamars opvattingen over de liefde samen te vatten.
Ze doet soms pogingen om aan te geven wat typisch is voor het gedrag van vrouwen
en mannen in het algemeen (de mannen komen er bij haar vrij goed af), maar schroomt
niet om even later haar
Vervolg op pagina 12
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Tamar over de heerlijke ziekte
Vervolg van pagina 11
constateringen in twijfel te trekken. Hier een voorbeeld. ‘Ik heb de indruk dat vrouwen
meer zeuren dan mannen. Verschillende mensen aan wie ik deze gedachte voorstelde,
hebben dit weliswaar bestreden, maar ik blijf er toch maar bij, mede ook omdat ik
er een verklaring voor heb.’ Deze constatering is van een geestige onredelijkheid.
Een bladzijde verder moet ze tot haar spijt vaststellen dat haar, naarmate ze er meer
over denkt, voorbeelden te binnen schieten van vrouwen die met zeurende mannen
te kampen hebben, ‘maar omdat dit de zaken zo onoverzichtelijk maakt en de zinnen
te lang, zal ik het toch maar bij de oorspronkelijke sekse-indeling houden’.
Die laatste bewering is een gezonde relativering van het genre van de column. Een
columnist is altijd in tijdnood; hij moet - dat eisen de spelregels - snel scoren. Wie
deze spelregels niet aanvaardt, doet er goed aan geen columns te lezen. Hij zou zich
rot ergeren. De stukjes van Tamar variëren in vorm. Naast de gewone columnvorm
zijn er schetsjes in verhaalvorm of ‘treitertrends’, waarin personen sprekend worden
ingevoerd. Er zijn er nogal wat in deze laatste bloemlezing opgenomen. Ik denk dat
het niet zo toevallig is. Wie een bloemlezing maakt van twintig jaar Tamar over de
liefde, zal columns kiezen die niet zo tijdgebonden zijn; schetsjes in verhaalvorm
zijn dat veel minder dan de gewone column.
Ik vraag me af of je Tamar straffeloos kan bloemlezen. Ze is voor mij in de eerste
plaats een auteur die van week tot week in Vrij Nederland schrijft en meestal direct
reageert op stromingen in de actualiteit. Om de zoveel tijd bundelt zij die stukken;
er vindt een selectie plaats. Ik denk dat de stukken die al te veel gebonden zijn aan
de actualiteit van de dag en waaromheen nog te veel kruitdamp hangt en die te weinig
karakteristiek zijn voor de ‘tijdgeest’ terecht niet worden opgenomen. Het gevolg
hiervan is dat er bij het verschijnen van elke bundel een ‘gelouterde’ Tamar te
voorschijn komt. In de laatste bundel Liefst verliefd nu wordt deze gezeefde Tamar
nog eens gezeefd; er wordt een bloemlezing gemaakt uit haar vroegere bundel en
dan nog toegespitst op het onderwerp liefde. Van de strijdbare, tijdgevoelige, primair
reagerende Tamar is op die manier weinig over. Wat wel overblijft is een klassieke
Tamar met ‘eeuwige’ stukjes, geschikt voor schoolbloemlezingen. Laat die
vereeuwiging nog maar een poosje wachten, hoewel ik wel vind dat zij de P.C.
Hooftprijs meer dan verdiend heeft.
■

Het primaat van de kolder
Vervolg van pagina 10
niertje, hetgeen het enigszins oppervlakkige karakter dat een zedenroman tóch al
eigen is nog versterkt. Wat ik in Bij ons schijnt de zon mis is een alles verbindende
idee, een thematiek die beklijft. Ik heb het gevoel dat dit gebrek aan diepgang Höweler
zelf ook opgevallen is. Soms laat zij haar gedistantieerde vertellersstandpunt voor
wat het is en tracht ze haar personages van binnenuit te beschrijven. Het is dan net
of binnen deze ironische zedenroman heel even de aanzet zichtbaar wordt van een
psychologische roman. Dit is met name het geval in de passages waarin Rosa zich
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het hoofd breekt over de complexe verhouding tussen haar zelf, Leo en haar
onmogelijke schoonmoeder. Opeens gaat het burlesk voortrazende verhaal dan over
in de telgang van de contemplatie. Maar juist als je denkt dat je iets wezenlijkers
over haar te weten komt, kiest Höweler toch weer voor het primaat van de kolder en
laat zij Rosa tegen zich zelf zeggen: ‘misschien wordt het eens tijd dat ik een innerlijk
ga opbouwen’. Dit is op zich zelf een zeer komieke opmerking, maar Höweler helpt
hiermee wel de voorafgaande, in aanleg serieus bedoelde innerlijke monoloog om
zeep. En dat gebeurt vaker in deze roman. Het voert tot de eigenlijk nogal onthutsende
conclusie dat de psychologe Höweler als schrijfster vooralsnog beter uit de voeten
kan met de makkelijk te ironoseren ‘buitenkant’ van mensen dan met hun innerlijk!
Dat Marijke Höweler in vlot, snedig proza eigentijdse typetjes en trends kan
uitbeelden, is nu aan iedereen bekend. Wat mij betreft heeft de psychologe een
sabbatical-leave verdiend; zij kan dan als literator de psychologische roman gaan
schrijven waarvan ze in Bij ons schijnt de zon al wel een tipje heeft opgelicht, maar
die ze nog niet echt heeft aangedurfd.
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Gewoon op tijd naar bed
Guus Kuijer valt de trendsettende minderheid aan
Crisis en kaalhoofdigheid door Guus Kuijer Uitgever: De Arbeiderspers,
f24,50
Hans Achterhuis
‘Maak je voordeur grijs en je ramen grijs en je kleren grijs en je haren grijs en je
gezicht grijs... De mensheid is een dikke brei met klonten, gedráág je dan ook als
een klont.’
Dit advies krijg de hoofdpersoon in het toneelstuk van Guus Kuijer, De wonderdoener,
als hij door zijn storende optreden als buitenstaander de gezelligheid van een
huwelijksfeest ontmaskerd heeft. In dit kluchtige stuk waarin de wonderen de wereld
niet uit zijn, kan hij gelukkig opnieuw beginnen om zo het feest alsnog te laten slagen.
Daarvoor hoeft hij alleen maar ‘gezellig te denken, gewoon te denken, onopvallend
te denken’. En inderdaad wordt het zo toch nog ‘gezellig’ voor iedereen, zoals dat
tenslotte op een bruiloft hoort. In het slotlied kunnen de twee verliefde paren dan
ook vol overtuiging zingen:
‘Wat is 't fijn gewóón te zijn
onopvallend en tevree
een kwiek, arbeidzaam, grijs konijn
wablief? 'k Heb geen mening nee.
Diep in de konijneholen
hou 'k me warmpjes aanbevolen.’

De lezer van Het geminachte kind, Kuijers bestseller van enkele jaren geleden, zal
in het bovenstaande veel van de thematiek en stijl van dit boek herkennen. Dat geldt
nog sterker voor het al eerder verschenen essay Crisis en kaalhoofdigheid, dat als
een soort voorafje, opnieuw samen met De wonderdoener gepubliceerd wordt. De
behoefte om zich individueel te onderscheiden, de hieraan gekoppelde strijd tegen
het collectivisme, een pleidooi voor versterking van het individu, verzet tegen
modieuze trends of het nu om feminisme of therapeutisering gaat, het komt allemaal
terug in Crisis en kaalhoofdigheid. Dat gebeurt bovendien in een felle speelse stijl,
die ook nu weer leesgenot garandeert. Met name de ‘vergroeping’ van Nederland
wordt op grandioze wijze aan de kaak gesteld. Kuijer ondersteunt bij voorbeeld zijn
these dat ‘het collectivisme ons bange, verongelijkte, elkaar nawauwelende bleke
Betten maakt’ door simpelweg een bladzijde lang allerlei woorden en uitdrukkingen
die met de groep te maken hebben, van ‘het iets in de groep brengen’ via het ‘elkaar
aanraken in groepsverband’ en ‘het je lekker voelen in de groep’ tot ‘groepservaring’
en ‘groepsseks’ toe, op te sommen. Juist deze opsomming, die laat zien dat het hier
vooral een verrijking van onze taalschat van pakweg de laatste tien of vijftien jaar
betreft, is alleen al onthullend.
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Guus Kuijer, tekening Siegfried Woldhek

Alle groepen die in zo groten getale opgekomen zijn, dienen er volgens Kuijer
uiteindelijk toe ‘de mensen van hun individualiteit af te houden’. En van een sterke
individualiteit, ook al heeft die misschien best minder aardige trekjes, verwacht
Kuijer in elk geval meer dan van de uniforme gelijkheidsideologie, die alom gepredikt
wordt.

Christopher Lasch
In Crisis en kaalhoofdigheid wordt deze thematiek in drie ijzersterke variaties op het
Roodkapje-verhaal gepresenteerd. Met name Roodkapjes laatste confrontatie met de
groep van de kaalhoofdige wolven zal veel ‘bewustmakers en
mentaliteitsveranderaars’ ongetwijfeld in het verkeerde keelgat schieten. De manier
waarop Roodkapje misbruik (of is het misschien gewoon ‘gebruik’) maakt van de
‘bewustmakingsfase’ van de kaalhoofdige wolven en ‘het voorlichtingsgat’ bij hen
weet te vullen, is helaas griezelig actueel.
Waar moet je Kuijer nu plaatsen met deze thematiek? In de tweede
Roodkapje-variatie stelt grootmoeder de volgende voorwaarden om Roodkapje binnen
te laten: ‘geen gelul, geen vergaderingen, geen roelerende voorzitters en gewoon op
tijd naar bed’. Voor wie etiketten wil plakken geeft zo'n zinnetje een mooi
aanknopingspunt. Net als Christopher Lasch, aan wie hij in dit essay nog meer dan
in zijn vorige boek qua thematiek doet denken, is Kuijer een ‘neo-conservatief’.

Bijtend proza
Het gaat me niet zozeer om dit etiket - wat zou ertegen kunnen zijn om iets dat je
goed vindt, te willen bewaren -, als wel om het feit dat het afleidt van Kuijers
werkelijke positie. Hij strijdt namelijk op twee fronten, zowel tegen ‘de trendzettende
minderheid’ als tegen de (veelal zwijgende) meerderheid. In Het geminachte kind
richtte deze dubbele strijd zich zowel tegen de progressieve pedagogen als tegen de
traditionele opvoeders. Hier is de inzet van de strijd breder en laat Kuijer zien hoe
beide groepen wezenlijk dezelfdse structuur vertonen en voor dezelfde waarden
staan. Het etiket ‘neo-conservatief’ laat dan ook vooral zien hoezeer de trendsettende
minderheid zich ‘gekwetst’ voelt door de aanval op hun progressieve monopolie.
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Voor de liefhebbers van Kuijers bijtende essayistische proza is het ten slotte
teleurstellend dat Crisis en kaalhoofdigheid slechts een klein deel van het gelijknamige
boek beslaat. Het absurdistische toneelstuk ‘De wonderdoener’ zal ongetwijfeld bij
opvoering tot veel hilariteit leiden, maar bij lezing boeit het lang niet zo sterk als
Kuijers essay. Je hoopt als lezer hoogstens dat je het eens zult zien spelen, het noodt
niet uit tot herlezing zoals het titelessay zelf.
■
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Tornen aan vanzelfsprekendheden
De bijzondere verwondering van Gerrit Krol
Scheve levens door Gerrit Krol Uitgever: Querido 192 p., f 25,Jacques Kruithof
Niet op de titelpagina, maar in advertenties en op het omslag wordt het nieuwe boek
van Gerrit Krol aangekondigd als een roman. Nu heet het Scheve levens, en dat doet
denken aan de naturalisten, vooral aan Frans Coenen en diens Bleeke levens, maar
het is, in een eerdere versie, als feuilleton in de Volkskrant verschenen. Zo laat het
zich ook na de herziening lezen: als ‘patchwork’, als een lappendeken van anekdoten
en beschouwingen; als het niet zo ouderwets klonk, zou ik zeggen: overpeinzingen.
Met indelingen is het altijd oppassen; zoals Alejo Carpentier schrijft: ‘Alle grote
romans van onze tijd zijn begonnen met de lezer te laten uitroepen: “Dit is geen
roman!”’ In een vroegere bespreking (VN, 19 april 1980) heb ik Krol eens aangeduid
als een schrijver van ‘ander proza’. Dat was ironisch bedoeld, en tot mijn genoegen
heb ik gemerkt dat het enige verwarring heeft gezaaid. Na De man achter het raam
(1982) en dit nieuwste boek vind ik de kwalificatie eens te meer een gelukkige. Krol
houdt zich niet aan genres, voegt zich niet moeiteloos in een of andere traditie; eerder
staat hij in verscheidene tradities tegelijk.
Daardoor kun je Scheve levens bezien als een feuilleton, krantestukken van een
superieure columnist, die verwonderd stilstaat bij een waslijst van zeer uiteenlopende
onderwerpen: nieuwsberichten, werken met computers, godsdienst, en de
neo-wawelaars die nu predikant zijn, televisieprogramma's, het begrip ‘eer’, recursieve
structuren en functies, hiërarchie (‘Wie zegt dat ie een vrij mens is, zegt alleen maar
dat hij deel uitmaakt van onbepaald veel hiërarchieën’), statistiek, Mulisch, Kopland,
Hans Verhagen, openbare financiën, een papierfabriek, recht, vrijheid, autoriteit, de
effectenbeurs, misdaad, Renate Rubinstein en aardgas, om maar iets te noemen.

Gerrit Krol, tekening Siegfried Woldhek

De verwondering geldt overigens dikwijls de woorden, de rituelen, de codes
waarvan de mensen zich bedienen, de signalen waarvan het onbegrijpelijk lijkt dat
ze begrepen worden, en dat iemand ze kan omzetten in daadwerkelijk handelen.
Daarom laat Krol er graag een ‘model’ op los, iets exacts, zodat de warboel verandert
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in een ordening. Een theoretische ordening, maar des te beter kun je het geheel naar
je hand zetten.
Zo gezien, als het werk van een columnist, is Scheve levens de meesterproef van
iemand die men subiet tot hoogleraar moet benoemen in de communicatie-wetenschap,
de taalbeheersing, of een dergelijk wanprodukt van de jaren zestig: Krol zou er een
respectabel vak van weten te maken, door er de bezem doorheen te halen, door
ijdelheid en kortzichtigheid te ondergraven met zijn voorzichtige verbaasdheid,
aarzelende vragen, zijn altijd enerverend, consequent tornen aan wat vanzelf leek te
spreken.
Ik wens hem zo'n benoeming natuurlijk niet echt toe, want dan mag je geen boeken
meer schrijven als dit Scheve levens, dat zich in zekere zin ook laat lezen als een
roman. Hoofdpersoon en ik-figuur is een zekere Gerrit, die in Groningen woont, met
computers werkt, met Marie getrouwd is, en een dochter heeft die Kiki heet, die
Herta en Xandra lief vindt of vond, en daar ook werk van maakte, en die in zijn
schijnbaar kleine wereld redenen te over heeft om zich te verbazen.

Modieuze personages
Nevenfiguren zijn de vrienden George en Anna, wier leven verstoord wordt doordat
ze naast een luidruchtig ‘Blijf van mijn lijf-huis’ wonen, en die tijdens een busreis
naar Oostenrijk met nog veel kleinere werelden kennis maken, en de geniale Reinier,
die in Cambridge gaat werken, kort nadat zijn verliefdheid op de net niet geniale
Teatske (‘mensen die verliefd zijn en wier gevoelens niet worden beantwoord, trekken
krom. Ze komen steeds meer in een soort halve hoepel te staan’), kort nadat deze
verliefdheid op niets is uitgelopen. Verder passeren allerlei vrienden en collega's de
revue, die voor een boosaardige lezer een rijtje modieuze personages vormen:
kabouters die de Haagse Post lezen, het soort overspel bedrijven dat in de jaren
zeventig bon ton was, die prat gaan op hun tekortkomingen, en nauwelijks merken
hoe hun vriend Gerrit hen doorheeft - hij doet ook steeds alsof hij niets in de gaten
heeft, alsof hij hoogstens een trage, verwonderde waarnemer is.
Zo gezien, als ‘tijdsdiagnose’, is Scheve levens de proef op de som van een schrijver
die men ogenblikkelijk tot ‘writer in residence’ moest benoemen op een van onze
universiteiten, gesteld dat die een dergelijke functie zouden kennen. Krol zou ook
uit de academische literatuurstudie het beste weten te halen, door er de bezem
doorheen te halen; hij zou, met zijn niet aflatende verwondering, zijn buitengewone
vragen, zijn eigenzinnige hoek van inval, er een uiterst inspirerende aangelegenheid
van kunnen maken.
Ook zo'n benoeming wens ik hem niet werkelijk toe. Weliswaar zou Jan en alleman
er baat bij vinden, maar de schrijver het minst of helemaal niet. Wie doceert, moet
op iedere titelpagina een etiket weten te plakken: roman of essay, iets definitiefs en
iets definiërends. En juist alles te zamen genomen is Scheve levens een karakteristiek
boek van Gerrit Krol, vlottend, ongrijpbaar, en vanzelfsprekend altijd bijzonder goed.
Er komt vast nog wel eens een meneer als Gerd de Ley, die uit het werk van Krol
een aforismenbundeltje samenstelt; ook in Scheve levens zitten zeer mooie, waarvan
ik er hiervoor twee heb geciteerd. Een aforisme suggereert een gedecideerd inzicht,
een onwrikbaar houvast: de werkelijkheid beteugeld met een handvol spreuken,
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allerlei scheve levens, gevangen in een vingerhoed. Maar zo is het bij Krol niet: hij
formuleert waarnemingen die noch hem zelf of zijn ik-figuur,
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Weinig farce en veel anticlimax
Biesheuvel vervalt in herhaling
De steen der wijzen door J.M.A. Biesheuvel Uitgever: Meulenhoff, 200
p., f 22,50
Ieme van der Poel
In het titelverhaal van zijn laatste bundel vertelt Maarten Biesheuvel hoe een domme
en wrede man door een ongelukkig toeval de steen der wijzen vindt. Hij wordt God
van de mensheid, die onder Zijn heerschappij nog heel wat ellende kan verwachten.
De meeste personages uit de verhalen van Biesheuvel kennen Gods gruweldaden
uitsluitend uit de krant. Ze pinken een traan weg bij de gedachte aan een arme Indiaan,
ze bewenen de onbekenden die ten offer vielen aan het moderne snelverkeer, maar
in hun persoonlijk leven hebben ze alleen te maken met de kleine, alledaagse zorgen
van het leven in een provinciestad. De hoofdpersoon uit ‘Gezapig leven’, die zich in
kantoortijd met de avonturen van mol, rat, das en pad vermaakt (uit: The wind in the
willows), vat zijn positie aldus samen: ‘Zo verdien ik tienduizend gulden per maand,
dacht hij in zijn stijlvolle mahoniehouten stoel in de geheel met exotische houtsoorten
betimmerde grote, vriendelijke kamer.’
Biesheuvel heeft een voorliefde voor academici tussen de veertig en zestig die, in
weerwil van hun zeer volwassen functies (professor, zakenman, directeur van een
bibliotheek, minister) jongetjesachtige trekken vertonen. Hun zelfverzekerdheid, hun
kennis van zaken reikt niet verder dan hun vakgebied. Wanneer ze het ‘professortje
spelen’ moe zijn, laten ze zich koesteren, bemoederen, vertroetelen door vrouwen
van de soort die-altijd-klaarstaat.

J.M.A. Biesheuvel, tekening Siegfried Woldhek

Terwijl deze huisslavinnen in feministisch getinte literatuur niet zelden ten onder
gaan aan drank en pillen en zich van therapeut naar psychiater slepen, ziet Biesheuvel
hen als een toonbeeld van evenwichtigheid. De hoofdpersoon uit ‘Mijn vrouw’ bereikt
ten slotte het moment, waarop hij de tomeloze energie en perfectie van zijn echtgenote
niet langer verdraagt. Zoals zoveel rebellerende kinderen loopt hij weg van huis,
zonder ook maar één moment serieus te overwegen om er voorgoed vandoor te gaan.
In het verhaal ‘De grijze cel’ komt een vrijwel identieke situatie voor, maar dan in
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het negatief. De comfortabele woning lijkt verdacht veel op een gevangenis, de
overbezorgde echtgenote op een cipierster, die niet zal schromen om op een kwade
dag haar werkelijke gezicht te tonen.
De meeste verhalen uit De steen der wijzen eindigen met een anticlimax. De
status-quo blijft gehandhaafd, het leven kabbelt voort. De hoofdpersonen lijken
zoveel op elkaar, dat het soms moeite kost om de verschillende verhalen uit elkaar
te houden, te meer daar zij vrijwel zonder uitzondering op dezelfde manier beginnen:
‘Professor mr. dr. G.H.J. baron van Wissekerke tot Kortgene zat, terwijl de ramen
van zijn kamer in Leiden openstonden, tijdens een zachte zomeravond achter zijn
monumentale bureau.’ Een paar keer werkt zo'n aanhef wel, (in ‘De reünist’ bij
voorbeeld, uit Slechte mensen) maar na de zoveelste keer begint het te vervelen. Je
zou er de prachtige beginregels uit de vroegere bundels haast door vergeten, zoals
‘Van oude dingen’ (Duizend vlinders) dat opent met de zin: ‘De stoelen die je op
straat vindt zijn gewoon de beste.’
Biesheuvel houdt ervan om in zijn verhalen allerlei aanwijzingen naar de
werkelijkheid te verstoppen. In De steen der wijzen komt een Leidse schrijver voor
die de Lever heet, terwijl Japanse zakenlieden zich verschuilen achter beroemde
namen als Kabawata en Kurosawa. Met Karel van het Reve op Gods troon viel er
meer te lachen. Wat ik in De steen der wijzen mis, is het extreme van de vroegere
verhalen, de unieke mengeling van farce en tragedie, zoals je die bij voorbeeld in
‘Tanker cleaning’ (In de bovenkooi) of Gallo portuguese' (Slechte mensen) vindt. In
De steen der wijzen komen twee verhalen voor die deze spanning wél bezitten: ‘Een
gemene streek’, waarvan de jongensachtige titel een fraai understatement vormt voor
een uiterst wreed vermaak, en Hassan. Hassan is het relaas van een uit de hand
gelopen reis, zoals je die in bijna alle bundels tegenkomt. Het einde toont Biesheuvel
op zijn best. Een weinig opwindende Duitse stad vormt het decor voor een volmaakt
surrealistische situatie.
■

Tornen aan vanzelfsprekendheden
vervolg van pagina 14
noch de lezer vastleggen of een plaats toewijzen.
Een schrijver die op vrijheid mikt, maakt deel uit van een ongeteld aantal tradities;
dit denkbeeld zelf is een van de belangrijkste tradities van de moderne literatuur. In
het werk van Krol is een pleidooi vervat voor de vrijheid van de intellectueel, zoals
in de peroratie van dit boek: ‘hoe weet de intellectueel of zijn ideeën de maatschappij
werkelijk van nut zijn? Dat weet hij niet. De maatschappij op zichzelf, de grote en
kleine mechanismen ervan, interesseert hem niet zo zeer. Wat hem interesseert zijn
de mensen, die hij ziet zoals hij zelf is en die hij, gelijk God, wil vormen naar zijn
beeld, als zijn gelijkenis: wat hem interesseert in de mensen is hun visie en hun
vrijheid om te kiezen. Wat hij, de intellectueel, als zijn taak ziet is: die vrijheid zo
groot mogelijk te maken.’
Een hoog gegrepen passage, die Krol in de trant van Nescio meteen relativeert
met een klein hoofdstuk, getiteld Het gravertje. Net als de vorige keer moet ik melden
dat de slotzin Nescio waardig is; veel complimenteuzer kan ik niet zijn.
■
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De klok is weer gaan lopen
Lizzy Sara May laat heden en verleden botsen
Waarom loopt de klok rond door Lizzy Sara May Uitgever: De Bezige
Bij 192 p., f 28,50
Heimwee naar Haarlem door Josepha Mendels Uitgever: Meulenhoff 123
p., f 24,50
Reinout Hogeweg
‘Zonder verleden geen toekomst,’ zegt een Russische grootmoeder in Leningrad
tegen Nina Steinbach, de hoofdfiguur in de nieuwe roman van Lizzy Sara May:
Waarom loopt de klok rond. Voor deze Nina geldt dat zeker en zelfs sterker: zonder
verleden ook geen heden. Als vijftienjarig meisje vat zij een grote liefde op voor de
jongere broer van haar vader met wie zij tijdens de Tweede Wereldoorlog in
Zwitserland woont. Deze broer, Friedel, verdwijnt even plotseling uit haar leven als
hij erin verschenen is en nooit heeft zij nadien kunnen accepteren, dat hij na de oorlog
niet meer bij haar is teruggekomen. De tijd, de geschiedenis, is verder blijven lopen,
maar haar klok is in 1942 stil blijven staan.
Pas achtendertig jaar later beseft zij met een schok, dat zij al die jaren trouw is
gebleven aan een afwezige geliefde en daardoor in een soort vacuüm heeft geleefd,
waar ‘de tegenwoordige tijd’ niet in heeft kunnen doordringen. Deze voortdurende
botsing tussen het niet verwerkte, niet afgesloten verleden en het heden komt ook
tot uiting in de wijze waarop de schrijfster het verhaal vertelt: de lezer wordt telkens
van de ene tijd in de andere geplaatst. Soms doet deze vertelwijze wat
literair-geconstrueerd aan, maar meestal weet Lizzy Sara May de verschillende
tijdlagen overtuigend met elkaar in contrast te zetten.
In de relatief korte roman wordt erg veel verteld: tegen de achtergrond van de vele,
aangrijpende en chaotische gebeurtenissen in het Europa van ongeveer 1900 tot in
onze tijd worden, zij het fragmentarisch, de levensverhalen verteld niet alleen van
Nina Steinbach, maar ook van haar ouders en zelfs grootouders. Zij allen komen in
onzachte aanraking met de geschiedenis: de moeder van Nina is als weeskind uit
Litouwen gevlucht en pleegt nadat Nina geboren is zelfmoord, omdat zij met haar
gruwelijke herinneringen niet verder wil leven, de grootouders willen het gevaar niet
zien, dat hen als joden in Duitsland bedreigt en worden weggevoerd, alleen de vader
weet via Nederland en later Zwitserland samen met zijn dochter aan de vervolging
te ontkomen. De jongere broer van haar vader ontsnapt ook uit Duitsland, maar
vertrekt later naar Rusland om als partizaan tegen de Duitsers te vechten.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

Josepha Mendels, tekening Siegfried Woldhek

Dat is bij elkaar nogal veel, maar de schrijfster weet toch de vele verhaaldraden
goed tot één roman samen te weven. Deze beeldspraak functioneert ook in de roman.
Al vrij jong leert Nina weven en behalve dat zij daarmee later in haar levensonderhoud
voorziet, probeert zij door het maken van een groot wandtapijt haar herinneringen
aan Friedel, haar hoop dat hij eens bij haar zal terugkeren en haar wanhoop wanneer
dit niet gebeurt te verwerken. Er is hierbij een zekere parallellie met de figuur van
Penelope, die wachtend op haar verdwenen Odysseus zich de vrijers van het lijf
houdt door te zeggen, dat zij eerst een kleed moet weven, voordat zij haar verzet op
zal geven en de droeve realiteit zal accepteren. Ook Nina blijft al die jaren aan haar
dagboek weven en weigert met andere mannen een echte relatie aan te gaan.
Verstrengeld als zij is in de vele draden die haar met het verleden verbinden, is zij
ook niet in staat meer te zijn dan een toeschouwster bij alles wat er om haar heen
gebeurt. Wanneer zij de anarchistische bewegingen in de jaren zestig in Nederland
en later in Frankrijk de studentenacties meemaakt, beseft zij sterk dat zij zich bij
niets werkelijk betrokken voelt en dat zij eigenlijk, net zoals in Zwitserland tijdens
de oorlog, alles op afstand bekijkt vanaf een neutrale plaats.
In Frankrijk ontmoet zij een jonge architect die, omdat hij constateert dat de schim
van Friedel zo altijd tussen hen in zal blijven staan, er bij haar op aandringt naar
Rusland te gaan in een poging haar oom en eerste liefde terug te vinden of op zijn
minst zekerheid te krijgen over zijn dood. Pas na de dood van haar vader, zij is dan
geen ‘kind’ meer van iemand, besluit zij, inmiddels drieënvijftig, naar Riga te reizen
waar Friedels laatste ongedateerde levensbericht vandaan kwam.

Op losse schroeven
Deze speurtocht beschrijft Lizzy Sara May zeer goed: Nina moet de officiële
Intouristpraatjes aanhoren over de vele verworvenheden van het moderne Rusland
en de toekomstgerichte idealen van het communisme, terwijl zij alleen geïnteresseerd
is in het verleden: de partizanen, de voormalige getto's, de restanten van synagogen.
De sporen die zij ziet lopen alle letterlijk dood, totdat zij in contact komt met een
oude vrouw, ‘een wandelend geschiedenisboek’, die haar van alles kan vertellen.
Deze vrouw herkent haar zelfs als de dochter van het meisje, dat in 1919 naar
Duitsland gevlucht is en na diep nadenken zegt zij zich ook Friedel als een van de
partizanen te herinneren. Zij meent, dat hij de oorlog overleefd heeft, getrouwd is
met een meisje dat hij in een gevangenenkamp had leren kennen en later met
onbekende bestemming is vertrokken. Dit verhaal schokt Nina zeer; zij beseft opeens,
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dat zij zoekt naar een man die, als hij inderdaad nog leeft, over de zestig moet zijn
en dat natuurlijk de mogelijkheid bestaat dat hij inmiddels getrouwd is en haar
vergeten.
Wat het boek intrigerend maakt, is dat alle ‘feiten’, zowel voor Nina als voor de
lezer, later weer op losse schroeven komen te staan. Nina herinnert zich, dat haar
oom eens heeft gezegd, dat hij op de kostschool zo uitstekend heeft leren liegen. Hoe
weet zij eigenlijk of datgene wat hij haar verteld heeft over zijn wonderbaarlijke
ontsnapping uit Duitsland en zijn contacten met een communistische verzetsgroep
in Zwitserland wel waar was! Welk bewijs heeft zij, dat hij echt als par-
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tizaan heeft gevochten? Misschien was hij wel een spion. Ook de informatie van de
oude vrouw is geheel oncontroleerbaar. Zij reist weer terug naar Parijs, waar in ieder
geval één vriend op haar wacht. Bij aankomst ziet zij plotseling, dat ook hij ouder
is geworden: haar klok is na deze reis eindelijk weer gaan lopen. Deze van begin tot
eind boeiende roman bevat niet de autobiografische elementen die in haar andere
werk bijna altijd een rol spelen, maar wel is er de overeenkomst, dat Lizzy Sara May
erop blijft wijzen, dat voor zeer velen de Tweede Wereldoorlog niet in 1945 is
afgelopen en dat een woord als ‘bevrijding’ niet geldt voor diegenen die zich niet
van hun herinneringen kúnnen bevrijden.

Josepha Mendels
Bij Meulenhoff is indertijd besloten het werk van Josepha Mendels, dat in de jaren
vijftig verscheen en toen redelijk veel belangstelling kreeg, maar daarna volledig in
vergetelheid raakte, opnieuw uit te brengen. Heimwee naar Haarlem is al de vijfde
in deze reeks en de nu meer dan tachtigjarige en zeer vitale schrijfster zelf is eveneens
weer volop in de publiciteit. Bij het lezen van artikelen over en interviews met haar
ontstaat er het beeld van een type vrouw, dat meestal met ‘een fantástisch mens’
wordt aangeduid. Hoewel het me opviel, dat dezelfde originele opmerkingen en rake
observaties zowel in haar boeken als in die artikelen steeds weer terugkeren, is zij
dat ook ongetwijfeld.
Desondanks meen ik dat deze roman, nu hij in 1983 weer op de markt verschijnt,
niet besproken moet worden als een literair-historisch interessant verschijnsel met
alle respect voor de inmiddels hoogbejaarde schrijfster, maar alleen op het belang
en de kwaliteit nú. Ik kan niets anders zeggen dan dat ik Heimwee naar Haarlem erg
onbeduidend en vooral opvallend gedateerd vond. Het is een soort semi-pikante
lectuur voor beschaafde dames uit de jaren vijftig, bij voorkeur uit Haarlem.
Hoofdfiguur is de levenslustige Roberta, die nadat zij haar vader als zevenjarig
meisje heeft verloren, vrij snel allerlei oudere meneren naar zich toe trekt. Na een
jeugd-avontuur met een getrouwde slechterik wordt zij na haar eindexamen
kinderjuffrouw bij een welgestelde familie. Mevrouw is egocentrisch en letterlijk
lusteloos en het kan dan ook niet uitblijven, dat ‘mijnheer’ na enige voorbereidende
cadeautjes in haar bed gestopt te hebben er op een avond zelf in ligt. Dat geeft
natuurlijk allerlei verwikkelingen, maar die zal ik hier niet verraden. Het komt erop
neer, dat zij haar hele verdere leven, meestal getrouwde, heren ontmoet, eerst veel
ouder, op het laatst veel jonger die allen of ze het wil of niet - dat blijft eigenlijk
geheel onbesproken - fluisteren: ‘Kom Roberta, kom.’ Nu zou het een onzedelijke
roman zijn en geheel niet stichtend als niet ook de andere, de brave zijde van deze
Roberta getoond zou worden. Hiertoe schept de schrijfster een tegenpool - een bekend
procédé bij haar - die wel keurig met haar eigen man in een net huis in Haarlem
woont, waar ‘een mand vol strijkgoed staat’. Aan deze tegenpool vertelt Roberta
haar levensverhaal en bekent zij dat zij eigenlijk ook zo graag zó had willen leven.
Het is opvallend, dat dit boek van dertig jaar geleden veel achterhaalder en
gedateerder aandoet dan bij voorbeeld de romans van Couperus van tachtig jaar
geleden. Dit komt waarschijnlijk doordat allerlei zaken heel ‘modern’ worden
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voorgesteld, maar de hele sfeer doortrokken is van de situatie in de jaren vijftig. De
manier waarop de mannen en de vrouwen met elkaar omgaan als wezens van een
andere planeet, de geheime ontmoetingen in hotelletjes, de gelatenheid waarmee de
vrouwen het gedrag van de heren der schepping accepteren, het wekt zowel de lachlust
als de ergernis op.
Met déze heruitgave heeft men noch de schrijfster, noch het lezend publiek nu een
dienst bewezen.
■
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Braaf en niet braaf in de traditie
Kester Freriks op weg naar de soevereiniteit
Soevereine actrice Verhalen door Kester Freriks Uitgever: Meulenhoff,
123 p., f22,50
Carel Peeters
Toen Kester Freriks begin dit jaar de Van der Hoogtprijs ontving voor zijn roman
Hölderlins toren maakte hij van de gelegenheid gebruik om in zijn dankwoord een
pleidooi te houden voor wat hij noemde ‘De troost van de traditie’.
Het accent op de vorm dat de laatste jaren in de literatuur te signaleren is en in de
van Willem Brakman afkomstige (en door Tom van Deel uitgedragen) formule ‘De
troost van de vorm’ een adequate uitdrukking heeft gevonden, wilde hij met de titel
van zijn toespraak niet aanvallen; het pleitte voor meer aandacht voor de continuïteit
in de literatuur: ‘Als ik mij al schrijvend richt naar de literaire traditie en in het
geschrevene aan die traditie refereer, dan betekent dat dat in de thema's die ik uitbeeld
de thema's uit eerder geschreven en verschenen werken resoneren, waardoor mijn
thema's verrijkt en verdiept worden.’ Freriks intrigeert niet een ‘eenmalig boek dat
met een slag uit de heldere hemel is komen vallen, trouw aan de eis van de
oorspronkelijkheid, nee, het boek waaraan ik de voorkeur geef kiest in de
overgeleverde literatuur zijn voorbeelden, identificaties, overeenkomsten en
weerkaatsingen, als licht dat van spiegel naar spiegel springt.’ (Het dankwoord staat
in Hollands Maandblad, maart 1983) Wie zich zo tot de traditie bekent en zich zo
schatplichtig opstelt heeft een uitermate gezeefd idee van de literatuur: hij kiest de
terugkerende thema's in de literatuur en legt zichzelf aan de ketting, aan het oude
idee van The Great Chain of Being. Aan deze ketting leert hij het leven en de literatuur
kennen en zijn ervaring heeft plaats via de groten in de literatuur. Het omgekeerde
proces heeft in de literatuur echter vaker plaats, volgens het principe van The Shock
of Recognition: dat men zijn eigen ervaringen en gedachten herkent en uitgedrukt
ziet in de literatuur en daarin verwoord vindt wat men zo half en half dacht en voelde.
De tweede manier leidt in principe tot oorspronkelijker literatuur en veroorzaakt
eerder een thematische vernieuwing dan de intimiteit met de traditie zoals Freriks
zich die voorstelt. Oorspronkelijkheid is in de literatuur vaak het gevolg van
onwetendheid en vergeetachtigheid. Het is vaak maar goed dat een schrijver niet
weet dat een andere schrijver in een andere tijd over hetzelfde geschreven heeft. Dat
zou zijn onbevangenheid de das om doen. Als hij het niet weet kan hij argeloos zijn
gang gaan en het verwante thema een aankleding geven die het een verrassend aanzien
geeft. Freriks heeft zich van deze weg afgesneden, maar dat wil nog niet zeggen dat
hij zichzelf in de traditie klem heeft gereden. Hölderlins toren is een roman van een
schrijver die soms in staat is voorbeelden zo te gebruiken dat ze hem eerder vrijmaken
dan vastleggen.
De erkenning dat hij schatplichtig is aan de traditie gaat bij Freriks erg ver, het
beheerst zijn geest. Andere mensen, tijden, schrijvers, boeken en schilderijen bevolken
zijn geest en zijn een veelkoppig en veelzijdig Über Ich dat zelfs in de soms dweperige
toon (waarbij het woord ‘bewondering’ nogal eens valt) is terug te vinden. Bij Freriks
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heeft het leven plaats via de literatuur of de schilderkunst. In Hölderlins toren heeft
hij echter genoeg leven weten binnen te werken, zodat het boek op eigen benen kan
staan. Maar de afhankelijkheid van Hölderlin en Empedocles in deze roman is wel
aanwezig: in de brave stijl, waarin de hoofdpersoon Timon de eer te beurt valt veel
zinnen met zijn naam te mogen openen: ‘Timon wil weten... Timon legt zijn hoofd
achterover... Timon kijkt naar het dal...’ en zovoort. Het is een stijl van iemand die
zich klein maakt. De aan Hölderlin/Empedocles ontleende thematiek van de
uiteindelijke onwil en onvermogen voor de dood te kiezen omdat een vrouw ervoor
zorgt dat men weer in het leven gaat geloven, maakte op mij een wat te ontleende
indruk, alsof iemand iets draagt dat veel te groot en zwaar voor hem is. Dit is een
voorspelbaar gevaar als men zich direct op de traditie richt en niet informeel.

Kester Freriks, tekening Siegfried Woldhek

Fatale vrouw - fatale man
In een aantal verhalen in de Soevereine actrice stoorde mij die braafheid en
afhankelijkheid weer, met name in ‘Berlijn, of de zomer zonder einde’ en
‘Bruiloftsavond’. In beide verhalen staat het voortzetten van de traditie niet op de
voorgrond, maar ze zijn daardoor misschien juist wel erg dun. De Frank in het eerste
verhaal blijft tijdens een warme zomer thuis en past op het huis van een bevriend
stel, Lina en Quintin. Zij laten een reisschema achter dat bij Frank herinneringen
oproept aan zijn bezoek aan Berlijn. Hij leeft de hele vakantie met hen mee en meer
gebeurt er eigenlijk niet, tot hij een brief krijgt of hij in Berlijn gebouwen wil gaan
fotograferen die Quintin vergeten is. Op dat moment begint hij zelf weer te leven.
Het titelverhaal herinnert aan het hoofdstuk over Timons reis naar Noorwegen in
Hölderlins toren, waar hij een klein meisje van vijf een tijdje als reisgezel heeft. In
dit verhaal is ze wat ouder en de dochter van een actrice waar de hoofdpersoon een
paar weken verblijft als ze in een andere plaats in een toneelstuk speelt. Hij past op
het meisje en praat over haar in bewonderende bewoordingen, evenals over de actrice:
dwepend. Onschuldig is het verhaal niet; Wilhelms belangstelling voor het meisje
Luca blijkt uiteindelijk niet zo braaf en hij overschrijdt een grens.
‘De kus van Medea’ is een verhaal over ‘de troost van de traditie’ in de praktijk.
Het is geschreven in de kreeftegang: vanuit het heden steeds een stapje verder het
verleden in. In het heden is Tobias bezig met het vergroten van de tekeningen in
Stendhals Vie de Henri Brulard voor een vriend die conservator van het
Stendhal-museum in Grenoble is. Hij heeft hem ontmoet in het Rijksmuseum in
Amsterdam terwijl hij een tekening van Greno-
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Knorrige en een psychologische thriller
Het debuut van Paul Binnerts en de nieuwe Van den Broek
Ruiters tegen de hemel door Joop van den Broek Uitgever: Sijthoff, 168
p., f 15,50 Intensive Care door Paul Binnerts Uitgever: De Arbeiderspers,
254 p., f 29,50
R. Ferdinandusse
Er is een tijd geweest dat het Spaanse stieregevecht nog regelmatig de Nederlandse
krantekolommen haalde. Journalisten zakten af naar Franco-Spanje en schreven in
zaterdagse bijvoegsels over de Spanjaarden en hun obsessies met dood, zand en
bloed, over die grote zwarte stier die zijn bloed offerde omdat hij voor de gemiddelde
Spanjaard de onbewuste angsten voor het leven symboliseerde, en meer van die
theorieën; met als enig gevolg een fikse serie ingezonden brieven over de schande
van deze dierenmarteling. Dat is niet meer: in de ingezonden stukken heeft de stier
plaats moeten maken voor de hond en zijn ontlasting.
Want het stieregevecht is niet meer wat het geweest is. Wat het wél was, las ik in
1961 in een boekje van Joop van den Broek, A Los Toros geheten: ‘De Spanjaard
heeft het nooit over het bevechten van een stier, maar over het laten lopen van een
stier. Het is geen sport. De Spanjaard noemt het een fiesta, een feest, een voorstelling
van bewegingskunst, een ballet desnoods.’ En in dat boekje beschrijft hij de grote
variatie aan passen die een stierenvechter kan en moet maken. De nieuwste thriller
van Joop van den Broek begint in Málaga, in de arena, en als de stierenvechter er
het loodje legt, loopt zijn hoofdpersoon, Lex van der Tuyn-Walema walgend weg
onder het mompelen van La faena de los dos pases: het stieregevecht van de twee
passen. Meer bagage hoef je tegenwoordig voor een mooie corrida niet in huis te
hebben. Van der Tuyn is kwaad. In een interview in de GPD-bladen, begin september,
stond nog dat Van den Broeks nieuwste de titel zou dragen Een plaats in de zon, de
rottigste plaats in de arena dus. Nu het boek uit is, heet het Ruiters tegen de hemel
maar dat gevoel van die plaats in de zon beheerst het verhaal nog. Van der Tuyn is
boos en knorrig; een ondertoon die blijft. Ruiters tegen de hemel speelt dan ook in
het nieuwe Spanje waar de projectontwikkelaars vrij spel hebben; in Marbella, waar
dertig banken gevestigd zijn en de oliedollars als een zwarte vloed de kust vervuilen.
Van der Tuyn valt in de klauwen van een ouwe Nederlandse schurk en in de armen
van zijn jonge vrouw en komt daardoor klem te zitten tussen twee groepen Arabieren,
Soennieten en Sji'iten, die ook in Marbella een soort Irak-Iran spelen. Hij weet weinig
anders te doen dan de Israëlische Geheime Dienst om hulp te vragen - ook journalisten
hebben hun geheimen. (‘Slechte journalisten klagen altijd dat ze nooit geluk hebben,’
zegt hij, ‘en dat kan ik me voorstellen want ook geluk moet je afdwingen.
Toevalligheden blijken ook nooit helemaal toeval en een goed geheugen moet af en
toe geolied worden als een doorlopend gebruikte sleutel.’ Een niet sterke beeldspraak
voor een aardige definitie.) De joodse interventie zet niet veel zoden aan de dijk: een
fikse veldslag, tamelijk origineel in de veelheid van de thriller-veldslagen rondt het
boek af. Ruiters tegen de hemel mist de rauwheid van Paramaribo, en de geslepenheid
van De gouden strop. Het lijkt wel of zijn boosheid over het verdwijnen van het
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Spanje dat Hemingway nog gezien heeft de thriller-effecten wat heeft afgedempt,
maar diezelfde knorrigheid geeft het verhaal een mooie, ingehouden kracht.

Joop van den Broek, foto Bert Nienhuis

Vader
Om te beginnen een vraag: u bent jong, en enigszins overspannen, en u vermoordt
een vrouw, een kennis. Daar ligt ze op het vloerkleed. Wat zou u doen om haar kwijt
te raken? Voor de hand ligt natuurlijk: de kofferbak van uw auto. Maar zelfs zonder
veel politieromans gelezen te hebben weet u ook zeker dat dát juist niet moet want
dan barst uw kofferbak van de stille getuigen: stofjes, haren, lakschraapsel,
huidschilfers en oorwas.
Maar de hoofdpersoon uit Paul Binnerts' thriller Intensive Care trekt zich daar
niks van aan, hij stopt de vrouw in de kofferbak en dumpt haar in een bos bij
Hilversum. Hij vreest echter voor bandensporen en laat enkele wielen van zijn auto
opnieuw bebanden. De politie is ook niet gek, en onderzoekt of zijn banden kloppen
met die bandensporen. Maar in de kofferbak kijken ze niet.
Dat is ook niet verwonderlijk, want Binnerts wil helemaal geen politieroman
schrijven. Zijn inspecteur, Van Ommeren, een witgekuifde wetsdienaar, is een
afwachtende figuur die soms dagen niks van zich laat horen, en dan ineens, bij
voorbeeld zondagavond om elf uur opbelt om de verdachte de schrik op het lijf te
jagen. Intensive Care is een psychologische thriller. Op de achterkant staat zelfs:
‘Intensive Care is een sterke psychologische thriller die vergelijkingen oproept met
het beste werk van Patricia Highsmith.’ Een riskante zin: het kan een debutant meteen
dooddrukken, aan de andere kant is de vergelijking met Highsmith niet geheel ten
onrechte.
Intensive Care gaat over een jonge violist van een Radio Symfonie Orkest (met
een mooi beschreven verhouding met de vrouw van de Poolse dirigent) die in onmin
met zijn vader leeft en op een avond, toevallig, via het tv-scherm, zijn vader ziet in
een documentaire over ernstige hartpatiënten. Zoals dat hoort in de literatuur raakt
hij geintrigeerd, wroeging steekt het kleine kopje op, hij raakt emotioneel van slag,
leugens, vluchtgedrag en het loopt uit op moord en een tragisch einde.
Binnerts vertelt het verhaal in de Highsmith-traditie: langzaam, dwingend, en af
en toe schrijft hij veel beter dan het grote voorbeeld. Zijn figuren zijn prachtig
getekend; de dirigent, diens vrouw, de televisieregisseur, de verpleegster, het is een
lust om te lezen. Het enige dat een beetje in de weg zit is dat thriller-idee. In haar
handleiding, Plotting and Writing Suspense Fiction, schrijft Highsmith: ‘The obvious
is the easy way out, usually not the best way.’ Zowel in de moorden als in de
slotscènes heeft Binnerts het zich wat dat betreft nogal gemakkelijk gemaakt. Zijn
aandacht was bij de waan van zijn hoofdpersoon, en niet bij de lezer die op die
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verrassende opdonder zit te wachten van het totaal onverwachte. En die de politie
niet gaag onderschat ziet. Binnerts zou zonder veel moeite een sterke thriller kunnen
schrijven. Maar ja, zijn tweede boek zal wel een roman worden.
■
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De klassieken van Hugo Battus
Chomsky, de computer en de wiskunde van de taal
Rekenen op taal door Hugo Battus Uitgever: Querido, 188 p., f35, H.J. Verkuyl
De formele taalkunde is de tak van de taalwetenschap waarin men zich niet te deftig
of te onzeker acht om gebruik te maken van wiskundige inzichten. Het is een
bloeiende tak. Sommige taalkundigen menen dat wiskunde de dood in de pot is, zelfs
dat er een ‘zuivere taalkunde’ zou zijn die men met kracht moet beschermen tegen
de moordende formalisering. Onlangs werd in een kwaliteitskrant nog door een
taalkundige serieus gesuggereerd dat de fantasie van onschuldige kinderzieltjes door
die duivelse vorm van taalkunde voorgoed om zeep wordt geholpen.
Voor de buitenwereld lijkt de formele taalkunde in handen van de
generatief-taalkundige Noam Chomsky. Het verzet tegen vreemde smetten richt zich
dan ook vooral tegen die persoon en zijn volgelingen. In werkelijkheid is er sprake
van een veel grotere intellectuele onderneming, waarvan de generatieve grammatica
slechts deel is. Door de verwiskundiging van de logica aan het eind van de vorige
eeuw en door het effect daarvan op de wiskunde, zelf zijn logici en wiskundigen bij
uitstek degenen geworden die zich richten op formele (kunst-)talen. Een aantal
wiskundigen en logici heeft zich - meestal in een taalfilosofische bedding - gericht
op de bestudering van natuurlijke taal, mede uit de behoefte om de verhouding tussen
logische talen en natuurlijke talen beter te begrijpen. Namen als Russell, Wittgenstein,
Carnap, Quine, en Montague geven wat dat betreft een duidelijke traditie aan. Ook
Chomsky hoort in deze traditie thuis door zijn fors gebruik van formele technieken,
zij het als dwarsligger vanwege zijn empirische invalshoek en zijn filosofische
eigenzinnigheid.
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Het boomdiagram met de inhoud van Rekenen op taal

Het gebruik van wiskunde bij de analyse van zinnen kan eigenlijk alleen maar
geforceerd lijken als men zich krampachtig verhoudt tot die wiskunde. Die kramp
zit in een weerzin tegen de buitenkant ervan: de formules die ‘het mooie’ weghalen,
de foefjes, het onmenselijke, et cetera. Sinds jaar en dag tekenen taalkundigen
zogeheten boomdiagrammen van zinnen als Overmorgen hoopt Babette Battus te
lezen. Nog steeds worden ze er lastig over gevallen door letterkundigen (meestal in
de grapsfeer met enige weemoed naar de tijd dat taalkundigen nog ‘gewoon’ deden),
en door achtergebleven taalkundigen (iets verbetener meestal) die maar niet in de
gaten hebben dat het gaat om een heel simpele ordeningsvorm. Zo'n ordening is erg
handig als je wilt aangeven dat Battus en te lezen bij elkaar horen als groep. Dergelijke
boompjes worden onder de naam stamboom al eeuwenlang gebruikt om bij voorbeeld
familierelaties in kaart te brengen, en ze zijn ook geschikt om de structuur van een
boek aan te geven, zoals blijkt uit de illustratie hierbij met behulp waarvan Battus
de inhoudsopgave van zijn boek Rekenen op taal structuur geeft. Dus er is eigenlijk
geen enkele aanwijsbare reden te vinden waarom er zo'n emotioneel verzet is tegen
de formalisering van de taalkunde, behalve dan dat die formele taal zo ‘anders’ is.
Taalkundig Nederland heeft in de jaren vijftig en zestig het geluk gehad dat enkele
wiskundigenfilosofen (onder anderen E.W. Beth, J.F. Staal) zich begonnen te
interesseren voor de taalkunde. Uit hun omgeving komt ook de wiskundige Hugo
Battus voort (die toen nog anders heette). Battus mengde zich ook echt met
taalkundigen: hij werd in de jaren zeventig zelfs gediplomeerd taalkundige. In het
land der eenogen kan Twee-oog snel koning worden en de troon stond bij wijze van
spreken al klaar (de taalkundigen bogen toen nog met ontzag voor de wiskundigen),
maar Battus heeft nooit echt een bewind willen voeren; daar is hij het type niet naar.
Hij is niet iemand die verantwoordelijkheid uitoefent: hij wijst op iemands
verantwoordelijkheid voor een goed en vooral kritisch gebruik van zijn intellectuele
vermogens en wat die persoon ermee doet, is verder zijn zorg. Battus is dus meer
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wegwijzer dan tiran; die rol laat hij - niet zonder bewondering voor het monomane
- over aan Chomsky of - met veel minder bewondering - aan diens stadhouders.
Battus heeft in de jaren zestig en gedeeltelijk ook nog wel de jaren zeventig voor
taalkundig Nederland de functie gehad van een wegwijzer met goede smaak, een
fenomenaal kritisch vermogen en een bijzonder heldere uitleg van dingen die toen
nog moeilijk waren voor taalkundigen. De traditionele krachten produceerden veel
tegenwind, maar Battus was onder meer door de stukjes die nu verzameld zijn in
Rekenen op taal een van degenen die de juiste koers wezen. Het aardige is dat hij
nooit een beloning in ontvangst wilde nemen. Waren generatieve grammatici hem
openlijk dankbaar voor zijn steun, dan begon hij direct lelijke dingen te zeggen over
de generatieve grammatica. Kwamen tegenstanders van Chomsky te dicht in zijn
buurt, dan liet hij zien hoe geniaal die man was. Kortom, niemand kan Battus inlijven
en dat is kennelijk wat hij wil.

Fons
Rekenen op taal bevat zestien stukken, die alle reeds eerder verschenen zijn als artikel
of fragment. Ze zijn in viertallen gegroepeerd tot hoofdstukken, die telkens een
bepaald aspect van Battus' werkzaamheden bestrijken. Het eerste hoofdstuk gaat
over Chomsky en taal: het bevat vier stukken over formele grammatica. In twee ervan
staat Chomsky centraal: het ene is een beeldschone uitleg van het transformationele
model uit de jaren zestig en het andere beschrijft, als omlijsting van een
boekbespreking van een van Chomsky's boeken, de gemoedskwelling van Fons, een
Nijmeegs student. Hij vindt Chomsky's gebruik van formele apparatuur en de
afwezigheid van kommunikaatsie als centraal onderzoeksthema fascistisch, maar
raakt ernstig in de war als hij merkt dat Chomsky in de Vietnam-oorlog zeer goed
was.
Het tweede hoofdstuk gaat over Tellen en taal: hier richt Battus zich in vier stukken
op een van zijn grote hobby's: het tellen van taalvormen. Het meest in het oog
springende stuk is hier de ‘Gek bij Elsevier’, waarin Battus de varia-
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tiedwang in de rubriek ‘Hora est’ bespreekt. Elk promotiebericht bevat zes
bestanddelen (universiteit, naam van promovendus, naam van promotor, et cetera).
Theoretisch zijn er 720 volgordes, maar Battus merkt op dat sommige volgordes toch
meer voorkomen dan andere. Hij maakt een complete grammatica van al deze
berichten.
In Computer en taal, het derde hoofdstuk, bindt Battus in zijn hoedanigheid van
computertaalkundige de strijd aan tegen de vertaalmachine en tegen de kunstmatige
intelligentie. Wat voor Piet Grijs de Trompen en de Tamars zijn met betrekking tot
de kruisraketten, zijn voor Hugo Battus degenen die geloven in mechanische vertaling
en nabootsing van menselijk intelligent gedrag door computers.
In het vierde hoofdstuk, Battus en taal, wordt hij teruggeworpen op zich zelf of
liever, op zijn eigen vormdwang, want zijn eenmaal aangenomen vier-vierdeling
gaat hier wringen: de vier stukjes zijn thematisch makkelijk en zelfs beter onder te
brengen bij de drie vorige. Zo kan de formele invoering van klinkers in het Nederlands
heel goed bij Tellen en taal ondergebracht worden, en het stukje over mogelijke
werelden past heel wel in het eerste hoofdstuk. De staart bevat overigens twee mooie
stukken. Een van de amusantste is ongetwijfeld het verhaal ‘Hua Yüan Tse leest de
Volkskrant’, een verhaal over een Chinese visser bij wie elke ochtend de Volkskrant
voor de deur van zijn hut ligt. Deze analfabeet breekt zijn been en heeft daardoor de
gelegenheid zich een theorie te vormen over hoe het Nederlandse schrift in elkaar
zit. Hij bedenkt dan de grondslagen van de formele invoering van klinkers die Battus
ook al bedacht had. Bij herlezing (na meer dan tien jaar) vind ik het nog steeds erg
spannend en ook actueel, of beter: niet tijdgebonden. Datzelfde geldt zijn beschouwing
over de meetkundige taalkunde. Battus is hier echt op zijn best als hij bepaalde
principes uit de wiskunde - dit keer de meetkunde - op de taalkunde loslaat.

Kaleidoscoop
Rekenen op taal is niet echt een boek: het is een verzameling stukjes waarvan sommige
wel en sommige niet met elkaar te maken hebben. Er is niet sprake van één verbindend
principe dat de stukjes ook inhoudelijk tot een eenheid maakt, ook al zegt Battus zelf
op de kaft dat hun gemeenschappelijke kenmerk de kijk van een wiskundige op taal
is. Battus doet zelf een poging iets meer structuur aan te brengen door in vier
hoofdstukken vier ‘rekenvormen’ (formele grammatica, tellen,
computerprogrammering, en varia) te onderscheiden waarvan de laatste, zoals gezegd,
niet erg uit de verf komt, maar meer dan een vormelijke oplossing is dit niet. Het
boek levert niet een duidelijk beeld op van wat Battus nu met taal en taalkunde wil,
ook al bevat het zijn inaugurele rede over computertaalkunde uit 1974. In elk geval
is het boek het tegendeel van programmatisch; het is veel meer een caleidoscoop.
Daardoor valt het op het vlak van de verwachtingen die men mag hebben over het
bekendmaken van zijn huidige positie in de taalwetenschap wat tegen. Die positie
wordt niet opgehelderd. Dit beeld wordt versterkt door het feit dat enkele van de
artikelen voor taalkundigen nogal gedateerd zijn: zo is de uitleg van het
Chomskymodel 1965 voor leken uit 1972 nu nog steeds beeldschoon, maar sindsdien
is er zo ongelooflijk veel gebeurd dat het anno 1983 vrijwel alleen nog maar een
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historische waarde kan hebben. Ook een aantal andere stukken zijn voor taalkundigen
niet meer zo relevant. De bundel lijkt dus goed besteed aan niet-taalkundigen en aan
taalkundigen die een paar van die klassieke Battus-stukken in een boek willen hebben.
Het is een groot genoegen om iemand zo onafhankelijk, humoristisch en inhoudrijk
op een hoog niveau te zien opereren. De formele taalkunde in Nederland mag zich
zeer gelukkig prijzen dat zij in de overgangsjaren van niets naar iets een zo kritische
begeleider heeft gehad die bovendien goed overweg kon met het Nederlands. Als
Battus zelf de bundel niet zou hebben samengesteld, dan zou deze hem moeten zijn
aangeboden door taalkundigen.
■
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Van de waaier en de flipperkast
Ethel Portnoy en de tactiek van de constante woordenwisseling
Vliegende vellen Schetsen en verhalen door Ethel Portnoy Uitgever:
Meulenhoff, 186 p., f27,50
Doeschka Meijsing
Net nu de televisie meedeelt dat ons een ramp te wachten staat omdat het zo gemiddeld
twee graden warmer aan het worden is in de wereld, lees ik in Vliegende vellen, dat
op de achtergrond van de energiecrisis die we meemaken, het angstige beeld loert
‘van een wereld waar het koud zou worden’. Hiermee is in principe de discussie
geopend tussen diegenen van ons die bij ernstige verwildering vrezen het koud te
zullen hebben en zij die bang zijn voor te hoge temperaturen vanwege een overmaat
aan medemens.
Voor een dergelijke discussie kun je mij ieder moment van de nacht wakker maken
en ik zal antwoorden: koud! Koud vind ik erger. Maar wat ertoe doet is dat iedereen
gesteld voor dit soort vragen: wat vind je erger, doof of blind? koud of warm?
hartaanval of kanker? dement of in de bloei der jeugd? man of vrouw? - dat iedereen
zonder na te denken zal roepen: Doof! Koud! Kanker! In de bloei van de jeugd! Man!
(of enig ander rijtje). Om vervolgens daar argumenten bij te zoeken.
Met Vliegende vellen bedrijft Ethel Portnoy een manier van schrijven en
combinerend redeneren die mij voortdurend verleiden tot tegenspraak, instemming
- en de verwondering dat iemand op papier in staat is mij in constante
woordenwisseling met dat geschrevene te houden. De tactiek die zij daarbij hanteert
berust op het principe van de valstrik: met ogenschijnlijk gemak en nonchalance
begint ze de lezer te vertellen van dit en van dat (de ondertitel van het boek luidt dan
ook luchtig ‘Schetsen en verhalen’), maar naarmate je geboeider raakt in een schets
of verhaal, voel je ook steeds meer neiging ja te knikken of nee te schudden, alsof
er persoonlijk iets aan je voorgelegd wordt in de trant van: ‘vind jij dat nu ook?’
Een mooi voorbeeld daarvan is de schets ‘Het Boek der Dingen’. Daarin vertelt
ze over het Hoofdkussenboek van Sei Shonagon, die door Portnoy ‘de prinses van
de wereldliteratuur’ genoemd wordt. Dat boek handelt over de etiquette aan het
Japanse hof tijdens de tiende eeuw. Binnen het bestek van luttele, geraffineerde
regels, weet Ethel Portnoy een sterke interesse op te wekken voor dat boek. ‘Gelooft
u mij nu wanneer ik deze ongeëvenaarde prinses loof en prijs?’ vraagt zij ten
overvloede. Om vervolgens snel over te schakelen op een uitdaging. De lezer wordt
uitgedaagd tot een gedachtenwisseling op het moment dat Portnoy zelf enkele
categorieën van de Japanse prinses overneemt voor eigen gebruik, onder het motto
‘Imitatie is de meest oprechte vorm van vleierij’. (Dit soort uitlatingen is zo scherp
dat ik geneigd ben ze uitgeknipt als waarschuwing boven mijn schrijftafel te hangen).
En daar komt Ethel Portnoy's eigen hiërarchie naar analogie van die van de prinses:
‘Lieflijke dingen: Door de planken vloer, vanuit de kamer eronder, de intonatie horen
van een kinderstem.’ Mee eens, denk ik. ‘Genoeglijke dingen:(...) Rechtop zitten met
je benen languit gestrekt voor je en dan je romp een halve slag draaien.’ Oneens,
denk ik, dat hoort bij mij tot de categorie nuttig-omdat-het-goed-voor-je-is. ‘Erotische
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dingen: Vanaf je plaats in de bus neerkijken op de handen van een voor de rest
onzichtbare autobestuurder.’ Eens, mee eens, denk ik, waarom heeft nooit eerder
iemand dat opgeschreven? en zo beland ik regel na regel in een steeds heviger debat.
Dit is nu de ware kunst van het weerwoord uitlokkende schrijven.

Ethel Portnoy, foto Chris van Houts

Roland Barthes
In twee schetsen uit de bundel wijdt Ethel Portnoy herinneringen aan Roland Barthes,
‘de man met wie ik vier van de meest opwindende jaren van mijn leven zou
doorbrengen’. Deze zin doet vermoeden dat er van een liefdesrelatie sprake was en in zekere zin was dat ook zo, ook al was hij haar leermeester aan de Ecole Pratique
des Hautes Etudes te Parijs, en zij een van zijn studenten. Het is de verliefdheid van
een leerlinge voor een man van grote klasse: ‘Onze cultuur, in al haar uitingen, was
zijn speelterrein.(...) Als criticus was hij niet reactionair, in die zin dat hij het
onderwerp dat werd behandeld nooit veroordeelde of trachtte te kleineren, hoe
triviaal of kinderachtig het ook mocht zijn. Een dichtregel, een roklengte, een recept,
een gebaar, een naam: hij beschreef, analyseerde, vergeleek, ontdekte onderliggende
betekenissen of geheimzinnige boodschappen. Wat was de wereld een rijke vindplaats
voor zo'n geest!’
Een dergelijke bewondering, die na bijna twintig jaar niets aan intensiteit schijnt te
hebben ingeboet, laat zijn sporen na in de ziel. Net als Barthes lijkt zij een onderwerp
uit de lucht te plukken: het kopen van een champagne-koeler; de manieren om de
afwas te doen; een reis naar de Verenigde Staten; een herinnering aan de lagere
schooltijd in New York - om daar wat mee te jongleren (terwijl er achteloos enige
sublieme observaties en grappen tussendoor gestrooid worden) en ten slotte precies
daar uit te komen waar ze de lezer hebben wil: dat alle dingen de moeite waard zijn
om er eens over na te denken wat ze betekenen. Niet alleen de
drang-tot-het-kopen-van-een-hoed, of het gedrag van de Enige Geliefdste Kat (de
Eigen kat), maar ook het gedrag van de kunstenaar met de hoed Joseph Beuys. Zo
opgetogen als Portnoy is
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over Roland Barthes, zo nijdig is ze op Joseph Beuys. En het moet me van het hart
dat die laconieke kwaaiigheid me meer bevalt dan het lyrisch beginsel. Er overvalt
mij een giechelbui al ik over Beuys' kunstwerk bij Portnoy lees: ‘Laat ik beginnen
met die berg vet. Om eerlijk te zijn, op het gevaar af als een filister te klinken, wat
me een zorg zal zijn, is een berg vet nu niet iets dat ik graag in de huiskamer zou
willen hebben - tenzij natuurlijk in de gedaante van een dierbaar familielid.’ Goed
zo, denk, geef 'm z'n vet - en de manier waarop ze verder met Beuys afrekent stemt
tot diepe tevredenheid.
Het uitnodigen tot weerwoord, de laconieke toon en een vleugje melancholie zijn
de balletjes waarmee ze jongleert. Reisbeschrijvingen, herinneringen, voorvallen,
dit boek zou een hoop etiketten nodig hebben als je van etiketten houdt. Wat bij
voorbeeld te denken van het hoofdstukje ‘Bezoekers uit de ruimte’? Plotseling staat
er een lang, niet rijmend gedicht in Vliegende vellen. Het gaat over het hebben van
kinderen, over hoe kinderen doen en er hoeft niet meer over gezegd te worden dan
dat het het hoogtepunt van de bundel is, trefzeker, laconiek en daardoor juist (mirabile
dictu) een beetje treurig.

Noodlot en toeval
Maar voordat iemand mocht gaan denken dat Vliegende vellen over alles en nog wat
gaat (wat zo is, wat is daarop tegen?) moeten we nog tot de kern van het boek komen.
In ‘De waaier en de flipperkast’ begint Ethel Portnoy te vertellen over haar
werkzaamheden - indertijd - aan het Instituut van de Universiteit van Leiden waar
zij aangetrokken was om de catalogus van de tibetologie in de grote catalogus van
de indologie in te bedden. Via deze curieuze bezigheid stuit ze op het levenslot van
een zekere Robert Levinz, die zijn vijfendertig levensjaren aan de strop eindigde
omdat hij meegedaan had aan een samenzwering om Karel II van Engeland op de
troon te krijgen. ‘Wat is het noodlot?’ vraagt Ethel Portnoy zich af. ‘Kies je het uit,
of kiest het jou uit?’ Het spreekt vanzelf dat sommigen - zoals Levinz - vrij zijn om
te kiezen. Anderen, dat weten we uit ervaring, zijn dat niet.’
Geboeid door dit vraagstuk haalt ze een schrijver aan, William Seabrook, die kiest
voor de theorie van het Waaiervormige Noodlot. We moeten ons dat voorstellen als
het geraamte van een dood blad, waar elk nerfje staat voor de weg die je gaat en elk
nieuw nerfknooppunt voor de keuze die je kunt maken. Ethel Portnoy stelt dat dit
beeld van het blad het begrip van de vrije wil vertegenwoordigt, maar dat er ook nog
zo iets is als toeval. ‘Laten we hiervoor het beeld gebruiken van de flipperkast. De
bal begint te rollen bij de geboorte, hij rolt hierheen, daarheen, en dan plotseling
rolt hij een bepaalde sleuf in, en wat je ook schudt of timmert, hij raakt er niet meer
uit.’ En dan beschrijft ze hoe ze tijdens haar werkzaamheden tussen tibetologie en
indologie op zo'n flipperkastnoodlot stuitte.
Geen enkel moment doet Portnoy een uitspraak over een voorkeur voor óf waaier
óf flipperkast. Ze stelt ze naast elkaar als twee mogelijkheden om de dingen te zien.
Haar stukken te zamen vormen ook een dergelijke combinatie van waaier en
flipperkast. In eerste instantie denk je dat de bal heen en weer rolt en dat de lezer op
den duur ergens klem geschreven zal worden, naar een onoverkomelijke oplossing,
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maar op het laatste ogenblik neig je toch weer naar de waaier-theorie dat er op elk
kruispunt door de schrijfster een keuze is gemaakt. Als zij over de waaier-theorie
zegt: ‘Ergens kom je uit - dit is, in mijn visie, waar het allemaal om draait, het
verborgen thema achter al dergelijke overpeinzingen’, dan is dat precies het idee dat
je na lezing van de bundel hebt. Jonglerend, denkend, redenerend, associërend, kom
je ergens uit, namelijk op de plaats waar de schrijfster je hebben wil: instemmend of
tegenstribbelend met wat ze te berde brengt.
Zoals in het hoofdstuk ‘Playboy’, waarin ze een bezoek brengt aan de bioscoop
waar Don Giovanni van Joseph Losey draait. Als, nota bene, operaliefhebster doet
ze haar beklag over de interpretatie van Losey die Don Giovanni niet een ‘vrolijke
Frans, een levensgenieter, een charmeur (...) die geen smart maar een breed spoor
van vreugde achterliet in menig bed’ laat zijn, maar de kille cynicus die in niets
anders geïnteresseerd is dan in zijn eigen noodlot en ondergang. Ik vond dat mooi,
de manier waarop Don Giovanni bij Losey zich zelf willens en wetens de hel injoeg.
Tragisch ook, in de nobele zin van het woord. En daarmee ben ik precies beland op
het punt waar een boek als Vliegende vellen je wil hebben: midden in een gesprek
waarin de schrijfster je vraagt: ‘vind jij dat nu ook?’ Ja, vaak vind ik dat ook en soms,
‘niet lang achter mekaar zoals de arme oude meneer Swan’, vind ik dat niet.
■
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Uitverkoren
I Leonardo door Ralph Steadman (Jonathan Cape ± 130 p., f 52,85). Na zijn hilarische,
getekende en geschreven boek over Freud, overtreft Ralph Steadman alles wat hij
tot nu toe heeft getekend met dit boek over Leonardo da Vinci. Met bewondering en
geïntrigeerd door Da Vinci tekent hij het leven, met liefde en ironie, met kennis en
historisch inzicht: schitterende taferelen, schetsen, details, humor. Een hommage aan
Da Vinci en de kunst.
Dierbare nagedachtenis door Marguerite Yourcenar. Vertaald door Ton van der Stap
& Theo Duquesnoy (Ambo/Athenaeum-Polak & Van Gennep, 311 p., f 32,50). Het
eerste deel van Yourcenars autobiografie Le labyrinthe du monde ('s Werelds doolhof).
Souvenire pieux begint met het verhaal van haar geboorte, om van daaruit af te dalen
naar de geschiedenis van haar familie en verwanten. Met kalme zekerheid doet zij
verslag van haar onderzoek en haar ervaringen daarbij. Bij Meulenhoff verscheen
tegelijk de vertaling van haar essay over de Japanse schrijver Mishima, Mishima of
het visioen van de leegte (vertaald door Greetje van den Bergh, 107 p., f24,50).

Charlotte Mutsaers

Het circus van de geest - Emblemata door Charlotte Mutsaers (Meulenhoff, f
19,50) De schilderijen en tekeningen van Charlotte Mutsaers zien er bedrieglijk
onhandig uit. In deze zwart/wit emblemata is de mededeling tot zijn essentie
teruggebracht maar de argeloos onhandige lijn onthult ook de scherpzinnigheid die
daarvoor nodig is. Deze emblemata zijn verrassend van geest, hard en ironisch-cynisch
van inhoud, maar niet vrij van het genoegen van het mededogen. Het zinkende zwarte
schip kijkt aan de horizon regelmatig toe.
Het chemisch huwelijk door Gerrit Komrij (De Arbeiderspers, 163 p., f 27,50). De
boekuitgave van Komrij's verheerlijkte en verguisde literaire toneelstuk, nu aangevuld
met een ‘Dossier’, bestaande uit recensies van Hanny Alkema, Dirkje Houtman en
Kester Freriks en interviews afgenomen door Gerardjan Rijnders, Pieter Kottman,
Godert van Colmjon, een essay van Rob Schouten en het twistgesprek tussen Komrij,
Hurkmans en Willem Jan Otten. De uitgeverij Bébert in Rotterdam maakte van twee
columns van Komrij over Praag in NRC Handelsblad een adembenemend bibliofiele
uitgave in een oplage van 85 exemplaren, voor een adembenemende prijs: f 220, -.
Praag, 14 pagina's in blauw linnen en leer, is Komrij's sombere verslag een week
lang in deze stad. De tegenstelling tussen wat Komrij schrijft en dit luxe boekje maakt
het allemaal nog schrijnender (te bestellen bij Bébert, 010-258659).
Vliegende vellen door Ethel Portnoy (Meulenhoff, 176 p., f27,50). Een nieuwe
verzameling van Ethel Portnoy's zelfbedachte genre: het verhalende essay, waarin
gewone, dagelijkse verschijnselen een onverwachte dimensie krijgen. Bevat ook
herinneringen aan het begin van de jaren vijftig in Parijs toen de appels nog niet van
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de boom vielen en Cobra nog moest worden wat het nu is. Bewaard voor de
geschiedenis is hier ook Portnoy's visie op Joseph Beuys.
Wittgenstein - Sein Leben in Bildern und Texten, samengesteld door Michael Nedo
en Michele Ranchetti. (Suhrkamp, 394 p., f 156,15, na 1 januari 1984 f 180,55). Op
dit monumentale boek heeft menigeen gewacht: na vergelijkbare uitgaven over Freud,
Hesse en Brecht is dit het vierde deel van een leven in beelden en documenten: een
prentenboek van de meest besproken filosoof van de laatste twintig jaar. Het boek
bestaat bijna uitsluitend uit volslagen onbekend materiaal en raakt aan alle gebieden
en contacten van Wittgensteins leven. Alle foto's en documenten zijn voorzien van
commentaar. Niet voor niets wordt degene die het boek heeft verzorgd op het omslag
genoemd: Willy Fleckhaus, het typografisch en esthetisch genie van Suhrkamp. Het
is, voor de belangstellenden, zaak niet te lang te wachten met aanschaf; zulke boeken
worden niet een-twee-drie herdrukt. (Importeur; Nilsson & Lamm)
A Susan Sontag Reader, ingeleid door Elizabeth Hardwick (Vintage-paperback,
importeur Van Ditmar, 446 p., f 24,25). In een wederom schitterende paperback
(waar Vintage/Random House een eer in stellen) zijn hierin de belangrijkste essays
van Sontag verzameld, van het invloedrijke stuk over ‘camp’ tot de stukken over
Codard, stijl, pornografie, tegen interpretatie en Roland Barthes.

Markus Raetz

Markus Raetz - Arbeiten/Travaux/Works 1971-1981 (Kunsthalle Basel en vier
andere musea in Europa, ± 150 p., f45,55, importeur Idea Books). Lezers van De
Revisor weten wie Raetz is, daarin verscheen door de jaren heen werk van hem, dat
voor een deel in dit boek is verzameld. Raetz is de meester van het betekenisvolle
streepje, karton dat gaat leven en die tekent met neon. Jan Vos en Jeroen Henneman
zijn zijn geestelijke vrienden.
Proloog voor een autobiografie door V.S. Naipaul (De Arbeiderspers/Privé-Domein,
89 p., f 21,50). Naipaul zet de eerste veelbelovende stappen voor zijn herinneringen
aan zijn jeugd en jonge jaren in Trinidad, waar hij leefde tussen de hindoeïstische
clan van zijn grootmoeder en de kleurrijke vreemden in Port of Spain, Afrikaanse
negers en Amerikaanse soldaten, tegen de achtergrond van het Engelse kolonialisme.
Naipaul ontdekt pas laat dat zijn vader verhalen heeft geschreven en journalistiek
werk heeft verricht. Dat brengt hem naar de bronnen van zijn eigen schrijverschap.
De reis van de douanier naar Bentheim door Willem Brakman (Querido, 113 p., f
22,50). Deze roman op het formaat van een novelle brengt Brakman in een Drents
hotel en in gebieden van zijn verbeelding waar emoties en verlangens met de
werkelijkheid wedijveren; bovendien speelt Brakman een genoeglijk spel met de
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lezer omdat alles gezien wordt door de ogen van een schilderij. Zie de bespreking
van Frans de Rover op pagina 30.
Scheve levens door Gerrit Krol (Querido, 192 p., f 25, -). Krol schreef begin dit jaar
een feuilleton onder deze titel waarin hij zijn hoofdpersoon Gerrit even afstandelijk
als ongenadig het leven van mensen om hem heen observeert en beschouwt. Daarbij
komen alle gevoelige zaken van deze tijd aan de orde. Zie de bespreking van Jacques
Kruithof op pagina 20.
107 maal Sub Ligno Libelli door R. Breugelmans (Reflex, 103 p., f 90, -). Niet dit
boekje is zozeer uitverkoren, wel waarover het gaat: de bibliofiele pers van Ger Kleis.
Dit boekje, dat in een oplage van 400 ex. verscheen, is een bibliografie van alles wat
hij heeft gedrukt van de zomer 1974 tot oktober 1983. Alle uitgaven worden
vakkundig beschreven en in de inleiding historiceert Rudie Ekkart over Ger Kleis
als hogeschooldrukker. Kleis drukte onder meer werk van Komrij, Bastet, Kafavis,
Leopold, Trakl, Verlaine, Leopold.
Aké - The Years of Childhood door Wole Soyinka (Vintage Library of Contemporary
World Literature/Random House, 230 p., f 24,25, importeur Van Ditmar). Deze
biografie van de Nigeriaanse schrijver Soyinka beschrijft een gelukkige jeugd van
iemand die van zijn ouders hield en zich ook voor politiek interesseerde. Soyinka
geldt als hét voorbeeld van superieure Afrikaan-
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se literatuur, hoewel hij ‘opgroeide in een tuin met teveel culturen.’ De bibliotheek
van hedendaagse wereldliteratuur van Vintage is een nieuwe reeks van schitterend
uitgevoerde paperbacks die zal verschijnen onder de naam ‘Aventura’. De twee
andere delen die nu uitgekomen zijn betreffen The Questionnaire van Jiri Grusa en
One Day of Life van Manlio Arqueta, een boek over de gruwelen in El Salvador dat
vorig jaar ook in Nederlandse vertaling bij Het Wereldvenster/Novib verscheen.

Sempé

Quelques enfants en Quelques manifestants door Sempé (Editions Denoël, Parijs,
± f20, - per deel). Het is algemeen bekend dat de Franse tekenaar Sempé de vader
van alle kinderen is en door hen ook zo wordt beschouwd. Zijn vaderlijke plichten
vervult hij in dit boek. Zij worden daarin voorgesteld in heroïsche omstandigheden
tijdens de strijd tegen de volwassenen, waarbij list en tactiek wonderen doen. Die
volwassenen zien we terug in het ander boek: weinig thuis, altijd ter manifestation.
Hét boek over de mens en zijn demonstratie.
Kafka - A Biography door Ronald Hayman (Abacus-paperback, 348 p., f 18,15,
importeur Van Ditmar). Complete biografieën over Kafka zijn zeldzaam. Deze van
Hayman, die eerder boeken schreef over Nietzsche en De Sade, geldt als een van de
beste in de Engelse taal. Hayman heeft zowel een literairhistorische, filosofische en
een biografische belangstelling en weet dit allemaal te combineren met veel inzicht
in Kafka's werk.
James Dean en het verdriet door Remco Campert (Salamanderpocket 123 p., f8, -).
In de onvolprezen en niet prijzige Salamanderreeks verscheen deze eerste herdruk
van Camperts verhalenbundel. In het titelverhaal kan men de nuttige zin ‘Alleen
slechte dichters hebben de krukken van het nut nodig’ vinden; tevens: dat men niet
veel heeft aan een parate intelligentie als men een meisje hoort vragen om een
briefkaart van James Dean. De tranen stromen dan vanzelf. Nieuw in de
Salamanderreeks is ook Een fries huilt niet van Gerrit Krol (130 p., f 10,25).
Hannah Arendt - For Love of The World door Elisabeth Young-Bruehl (Yale
University Press-paperback, 563 p., ± f 35, -). De grote biografie over Hannah Arendt
is nu in een goedkopere editie verkrijgbaar. De schrijfster, een leerlinge van Arendt,
maakte er een omvattend werk van, vanaf haar jeugd in Koningsbergen, de dood van
haar vader, de studie bij Heidegger, de huwelijken met Stern en Blücher, de
Amerikaanse tijd, de Eichmann-discussie en de periode waarin ze haar laatste werk,
The Life of the Mind, schreef. Frans Boenders schreef op 25 september 1982 over
het boek in Vrij Nederland, en noemde haar een ‘ambassadrice van menselijkheid
en onafhankelijkheid’.
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Hannah Arendt

Enthusiasms door Bernard Levin (Jonathan Cape, 264 p., f 47,50). De Engelse
criticus Bernard Levin is niet de eerste waaraan men denkt als men zich iemand voor
de geest wil halen die in staat is ergens enthousiast voor te worden. Hij was lange
tijd een vreeswekkend criticus, met net zo weinig eerbied voor schrijvers als een reus
voor een grassprietje. In dit boek echter komt hij voor de draad met zijn geheimen:
op het gebied van de literatuur, muziek en schilderkunst. Eén lang superieur
persoonlijk essay tegen de onverschilligheid.
The Aeneid - Virgil, vertaald door Robert Fitzgerald (Random House, 402 p., f64,45,
importeur Van Ditmar). Een vertaling van de Aeneas door een Amerikaan zal een
Nederlandse lezer niet direct opwinden, maar dit is dan ook iets bijzonders. Fitzgerald
vertaalde eerder de Odyssee en de Ilias en deze vertaling werd met spanning
tegemoetgezien. Hij mag er dan ook zijn: in even natuurlijke als geserreerde verzen
ontsluit hij het epos zodat Amerikaanse kranten er alle aanleiding in zagen er uitvoerig
bij stil te staan.

De Eenhoornprijs
Maar liefst een bedrag van f 10.000, - zal vanaf volgend jaar jaarlijks worden uitgereikt
door de onlangs opgerichte Marten Toonder Stichting te Amsterdam. Het bedrag is
verbonden aan De Eenhoornprijs, een nieuwe door deze Stichting ingestelde prijs
voor literaire prozadebuten. Volgend jaar november wordt de prijs voor het eerst
uitgereikt. Manuscripten die in aanmerking willen komen moeten vóór 15 maart
1984 bij de jury zijn, die dit eerste jaar bestaat uit Tom van Deel, Cyrille Offermans
en Hugo Brems. (De jury zal elk jaar wisselen) De ingezonden werken moeten
tenminste een omvang van 25.000 woorden hebben. Het bestuur van de Stichting
bestaat uit Geertjan Lubberhuizen, Martin Mooy en Ernst Veen. Het adres waar zich
de grote brievenbus bevindt waar de ongetwijfeld honderden manuscripten worden
ingewacht is: Rubensstraat 58 hs, 1077 MV, Amsterdam.

Braaf en niet braaf in de traditie
Vervolg van pagina 20
ble bekeek. Maurice is wat Tobias aarzelend en weifelend is: een Stendhal-adept die
zich helemaal met zijn voorbeeld identificeert. Stendhals boek over de liefde speelt
in dit verhaal een gewichtige rol, maar niet hinderlijk. Maurice's vereenzelviging
met Stendhal wekt Tobias verbazing. De kennis die Tobias via Maurice over de liefde
heeft opgedaan heeft hij nog niet in de praktijk gebracht en is nog van papier. Als
Maurice toenaderingen doet en daarbij geen terughoudendheid aan de dag legt
versteent hij en weet hij geen raad met wat hem overkomt. Hij keert terug naar Laura
en haar dochter, bij wie hij in de zomer logeert. Dat hij voor Maurice de tekeningen
van Stendhal aan het vergroten is wil echter zeggen dat hij nog niet bepaald los van
hem is. ‘De kus van Medea’ heet het verhaal omdat Laura in een toneelstuk speelt
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waarin Medea haar overspelige man Iason met een hartstochtelijke kus doodt. Iets
dergelijks doet Maurice met Tobias, alleen gaat hij niet dood, hij blokkeert er een
mogelijk groeiende liefde mee.
In ‘De Soevereine actrice’, ‘De kus van Medea’ en het laatste verhaal, ‘De
dansschool’, worden steeds grenzen overschreden. In ‘De dansschool’, dat in de
vorm van een flashback is geschreven, vertelt Jonathan (al die mooie namen!) aan
zijn vriendin gruwelijke sprookjes als ze samen Berlijn bezoeken, min of meer aan
de hand van de schilderijen van Kirchner. In die sprookjes wordt zij voorgesteld als
een lelijke oude vrouw. Zijn vriendin Carin gaat een keer te ver als zij vindt dat hij
er na een vrijpartij zo kwetsbaar en onschuldig uitziet en hem aan zijn geslacht
verwondt - ongeveer hetzelfde heeft plaats in ‘De kus van Medea’ als er een glas
wordt gebroken waarvan stukjes op het geslacht van Tobias vallen. Jonathan herinnert
zich het schilderij van Cranach waarop Lucretia een mes tussen haar borsten drijft
en met een verlokkende oogopslag naar de toeschouwer van het schilderij kijkt. Deze
associatie heeft wel erg veel gewicht; Carin is niet verkracht, zoals Lucretia, heeft
niet de neiging zelfmoord te plegen en haar kleine grensoverschrijding heeft een
nogal onschuldig karakter. Haar status als fatale vrouw is geen feit; ze wordt in het
heden als iemand voorgesteld die radicale beslissingen neemt en in Berlijn danst ze
wel eens met een vreemde man. Het spel dat ze samen spelen met het schilderij van
Kirchner is heel aardig, maar niet onheilspellend genoeg om de associatie met Lucretia
te rechtvaardigen. Wel wordt er mee geïllustreerd hoezeer Jonathan en Carin in een
wereld van boeken en schilderijen denken en daarin opgaan: een gang van zaken die
heel goed en met natuurlijke dialogen en monologen wordt beschreven.
In de laatste twee verhalen, ‘De kus van Medea’, en ‘De dansschool’, overwint
Freriks zijn braafheid en schept hij tegelijk de mogelijkheden die hem even soeverein
zouden kunnen maken als zijn kleine actrice.
■
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Op het netvlies van een duivels oog
Brakmans satansstreken in het landschap van Staring
De reis van de douanier naar Bentheim door Willem Brakman Uitgever:
Querido, 113 p., f22,50
Frans de Rover
In de eerder dit jaar verschenen essaybundel Een wak in het kroos geeft Brakman,
naast een interpretatieve toelichting op de ontstaansgeschiedenis van een deel van
zijn oeuvre, ook een terugblik op zijn persoonlijke ontwikkeling. Openhartig maar
zonder literaire kunstgrepen te schuwen, schetst hij de affectieve relatie tot zijn
ouders.
Zo ontstaat een intrigerend beeld van zijn ‘Bildung’ als opgroeiende jongen.
Intrigerend omdat daarin zo veel vervat is van wat Brakmans latere schrijverschap
zal kenmerken. Mede door zijn nieuwe novelle met vele verwijzingingen naar
schilders en schilderkunst, treffen me de passages over zijn schilderende vader.
Urenlang kon hij als kind toekijken hoe zijn vader, wiens hoogste lof voor een
schilderij was: ‘net echt’, niet alleen koeien ‘naar de natuur’ weergaf, maar ook
bestaande schilderwerken naschilderde (meestal van ansichten): ‘het zo getrouw
mogelijk kopiëren van de verbeelding van een ander’. De jonge Brakman kijkt de
imitatiekunst van zijn vader af, leert in de huid van een ander te kruipen, leert bovenal
te ‘zien’: ‘Ik zag steeds scherper, ik werd een kijker, een loerder, een gluurder.
Schuldig aan mijn moeder, schuldig aan mijn vader ging ik rond en zag wat ik zag.
Ik werd een verschrikkelijke kijker, dun van onderen zwol mijn lichaam naar boven
toe langzaam aan tot de geweldige knop van mijn kop, waaruit ik in het rond spiedde
en speurde. Een in kijken vertaalde vraagdwang was ik, en ik zag wat niemand zag
(...) Ook vroeger had ik zo gekeken, maar dan met treurnis om het verlorene en
verlatene; nu vrat ik mij de buitenwereld binnen. Ik tuurde in het kleinste van het
kleinste, in een slurpende honger om dat te zien wat nog niemand had gezien, waarvan
ik zeker wist dat niemand het gezien kon hebben.’
Een hoogtepunt van loeren en gluren vind ik Een weekend in Oostende (1982),
maar ook in De reis van de douanier heeft Brakman zijn ogen niet in zijn zak, zij
het dat hier op een heel bijzondere manier gekeken wordt. De novelle, gesitueerd in
het landschap waar eens Starings Jaromir, geteisterd door satansstreken, ronddwaalde,
speelt zich af op het netvlies van niets minder dan een duivelsoog.

Willem Brakman, foto Bert Nienhuis

De novelle begint op het moment dat de ik-persoon door woedende dorpsbewoners
‘om redenen die hier niet ter zake doen uit een stadje gemieterd (wordt)’; het verhaal
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eindigt met een identieke situatie, maar dan heeft de lezer zich intussen een oordeel
over die ‘redenen’ kunnen vormen. En dan kan de reactie van de dorpelingen wel
op een zeker begrip rekenen want de ik-persoon, die zich huichelachtig presenteert
als ‘vertegenwoordiger van Algemene Belangen’, blijkt een uiterst veeg type met
een specifiek belang: door ondeugende duivelskunsten sticht hij chaos en verwarring
niet alleen onder zijn medepersonages in de verhaalwereld, maar ook bij de lezer.
Dit laatste omdat het de vraag is of er wel sprake kan zijn van ‘personages’ en
‘verhaalwereld’ in traditionele (realistische) zin. Wat zo onschuldig begint met de
introductie van de verdreven ik-verteller die besluit ‘er maar eens een tijdje tussenuit
te gaan om op mijn verhaal te komen, ergens waar het rustig is en stil en waar men
mogelijk nog oog en oor heeft voor belangen in het algemeen’, verandert weldra van
karakter.
De verteller nodigt de lezer uit eens mee te kijken naar een douanier buiten dienst,
voorgesteld als een goedmoedige lobbedoes die vakantie houdt in het familiepension
De Groene Jager bij Lochem. Op het landelijk buiten scharrelen nog wat andere
gasten rond: een vrijerig paartje (‘dat is opgelegd pandoer’), een wonderschone
brunette (‘die statig, vol allure, fraai van haar, diep van oog over tuin en terras zeilde’),
de geschiedenisleraar Van Kol (‘een beetje een kwee zo te zien, maar een beschaafd
man getuige de wijze waarop hij at’) en een wonderlijke figuur met het uiterlijk van
een koetsier die voor ieder die hem aankijkt zijn parelgrijze hoed licht, ‘hoffelijk,
dat wel, maar met zo'n lachje’.

Koektrommel
Alles vredig en overzichtelijk, tot de verteller over de douanier opmerkt: ‘Op dit
moment van het verhaal zat hij tegenover de heer Van Kol aan een wit tafeltje in de
tuin.’ Het in een rustige ambiance op mijn verhaal komen blijkt letterlijk opgevat te
moeten worden en vanaf dat moment is dan ook alles mogelijk. De ik-verteller
verdwijnt uit beeld maar blijft voelbaar aanwezig: het verdere verhaalverloop kan
ik niet anders lezen dan dat de ik-verteller in de huid kruipt, ‘bezit neemt’ van de
douanier - de lobbedoes ontpopt zich als radde praatjesmaker met malicieuze en
scabreuze trekjes die de heer Van Kol nog menige hete opvlieging zal doen bezorgen.
Om extra vaart in het geheel te krijgen, verschijnt de ik-verteller nog eenmaal om
de beide oude heren, juist plannen makend voor een gezamenlijk reisje door de
provincie, wat ophitsende peper in hun achterste te strooien. Al babbelend zien de
heren plotseling twee kokette, witgeklede meisjes fietsen. ‘Het waren mooie meiden
en ze wisten donders goed hoe ze daar voorbij rolden, van hun wangetjes en zo en
hun zonspettende tanden, hun leuke pofmouwen en hun velociperende derrières. Ik
kende die troeteltjes overigens wel, ze kwamen lijnrecht van de koektrommel thuis,
waar ze op het deksel lachend van de fiets sprongen of er weer op, barstend van de
plannetjes met van diezelfde hoedjes en in dat zonovergoten flanel. Ik noemde die
meisjes de “Bahlsen cakes”, want dat stond op de rand. Het was een overwegend
schrijnende doos, waaruit ik jarenlang vele tientallen soorten koekjes heb
opgeknabbeld, wat ook weer een band geeft. Nooit had ik gedacht ze nog eens voorbij
te zien schuiven maar daar gingen ze en ik had ze wel voor hun hersens willen slaan,
of schreiend omarmen, want dat is hier om het even.’
Van de koektrommel, hopla! in het verhaal, op afroep beschikbaar: de douanier
hoeft tijdens een parkwandeling slechts op te merken (onderwijl vanuit de ooghoeken
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vals loerend naar zijn metgezel): ‘Geef mij maar een koppel billen’, of daar komen
ze al weer langsgepeddeld, de oude Van Kol in kramp en wanorde achterlatend.
Zo gaat dat bij Brakman - hij vreet zich met zijn ogen de buitenwereld binnen en
wat hij ziet en op papier zet, dat ís er, dat gebéúrt. Er gebeuren in de novelle weer
talloze zaken ‘die nog niemand gezien had’. De (meesterlijke) beschrijving van een
korte verpozing aan de rivier waar boeren vee overzetten, doet de douanier verzuchten:
‘Het zou me niet verbazen als ik linnen zou voelen wanneer ik de stenen aanraak,
want ik denk dat we in een schilderij zitten van Albert Cuyp. Wat is dit prachtig
mooi.’ Met de woorden van Brakmans vader zou ik over deze literaire kopie van de
verbeelvervolg op pagina 35
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[Literaire boekengids/najaar 1983]
Iedereen heeft wel eens een boek gelezen. Vroeger bijvoorbeeld, als kind - en later
ook nog wel eens. Maar bij sommigen heeft het echt toegeslagen, het lezen. Zoals
anderen in hun vrije tijd op de race-fiets klimmen, elektrische mini-spoorwegen
aanleggen, of graag verre reizen maken, zo zijn er mensen die, gevraagd naar hun
hobby, antwoorden: lezen! Rudie Kagie reisde door het land en zocht deze lezers op.
De visser die in paniek komt als er op zee geen boek zou zijn om te lezen tijdens de
lange lege uren. De moeder en huisvrouw die ‘alles leest wat los en vast zit’. De
80-jarige man die zich twee keer per week naar de bibliotheekbus begeeft. De elfjarige
jongen die het meest van dikke boeken houdt ‘omdat het dan langer duurt voor je
het uit hebt’. Of de man die het lezen-in-bad nog steeds niet echt onder de knie heeft.
Een verhaal over lezers, dat gaat van Lezen, via Gretig Lezen, naar Fanatiek Lezen.

Het Lezen
‘Wat is er in een man-vrouw-relatie genoeglijker dan samen de avond
doorbrengen met allebei een goed boek?’
Windsurfen, mastklimmen of kroeglopen veronderstellen een zekere lichamelijke
conditie, maar lezen kan iedereen. Bij navraag blijkt bijna iedereen het ook te doen:
jong en oud, in de stad en op het platteland, ziek en gezond. Het verzoek om eens
een avondje te mogen komen praten over lezen als nuttige tijdpassering stuitte nimmer
op een botte weigering. Na afloop van zo'n gesprek was het hollen om de laatste trein
te halen: een lezer die over zijn geliefde auteurs uitweidt, heeft al snel de behoefte
dat grondig te doen. Veelal bekruipt hem de lust de toedracht van gewaardeerde
romans in detail uiteen te zetten en niet zelden groeit tevens de behoefte een genoemde
titel metterdaad uit de kast op te diepen, wat er tegen het einde van de conversatie
in resulteert dat meer exemplaren tussen zitmeubel en bijzettafel verspreid liggen
dan er nog in de boekenkast staan. De toehoorder voelt zich na afloop van een
dergelijke uiteenzetting alleen maar dommer dan aan het begin van het gesprek:
zoveel schrijvers hebben geschreven, zoveel boeken werden gedrukt en geen van de
namen die daaraan verbonden zijn zeggen hem iets. ‘Maar Barend de Graaff, die
kent u toch zeker wel? Die heeft heel wat af geschreven hoor,’ roept de oude heer
Plante bijna verbouwereerd uit. ‘En Wilma dan? Die schrijfster woonde hier in de
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buurt, ik heb nog met haar in het kerkbestuur van Beekbergen gezeten. Wil
Hollander-Bronder, daar heeft u toch zeker wel eens van gehoord? Ook niet? Toon
Kortooms, is dat een naam die iets zegt?’
Tweemaal per week, iedere maandag en vrijdag, strompelt Ko Plante (80) op
krukken naar de Apeldoornse bibliotheekbus, die dan bij de dorpskerk van Klarenbeek
staat geparkeerd. Zijn vaste vraag aan de mobiele juffrouw achter de catalogusbak
is dan of ze soms nog lectuur van De Graaff, Fabricius of Hildebrand voorradig heeft
- dat soort boeken mag hij graag lezen. Nu is hij verzonken in Exodus van Leon Uris;
dat is informatief en spannend tegelijk. Als hij met zo'n boek bezig is, blijft 's avonds
de televisie uit. Nu hij alle tijd aan zich zelf heeft, leest hij soms door tot wel één uur
's nachts.
Dertien jaar oud was hij toen hij thuis op de boerderij kwam werken, hij is altijd
ongehuwd gebleven. ‘Ik moest voor mijn moeder zorgen en die is oud geworden.
Drieëntachtig was ze toen ze in 1963 overleed. Ik was toen zestig jaar. Ik bleef achter
met een broer die achterlijk was en waar ik voor moest zorgen. Die is in '69 gestorven
- ja, en toen kreeg ik ineens veel meer tijd. Ik lees nu meer dan ik ooit gedaan heb.
Er zijn wel eens mensen die vragen of ik me nooit verveel. Dan zeg ik: zolang er
boeken bestaan zal ik me geen moment vervelen. Het zit in de familie. Die van
vaderskant las veel, die van mijn moederskant niet. Ik had zes broers. Ik herinner
me dat als er 's avonds een druk gesprek ontstond en er ook nog visite was, wij onze
oren dichtstopten om te kunnen dóórlezen. Mijn grootmoeder, die bij ons inwoonde,
riep altijd: houd toch eens op met dat gelees! - maar dat kwam door-
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dat zij van moederskant was, die praatten liever. Boeken die ik vroeger las toen ik
jong was, daar kan ik meer over vertellen dan over de boeken die ik tegenwoordig
lees. Dat krijg je als je ouder wordt. Het geheugen wordt slechter.’ De roman die
ooit de meeste indruk op hem maakte was getiteld Het was maar een boerenlummel;
de naam van de schrijver is hij vergeten. ‘Dat ging over een boerenjongen en die
kreeg dan verkering met een meisje uit de stad en dat leverde dan problemen op of
zo iets.’
Het lezen verrijkt zijn geest. Jo Plante heeft in zijn hart medelijden met mensen
die nooit een boek raadplegen. ‘Wat zijn die eigenlijk arm, in geestelijk opzicht,’
zegt hij. ‘Ze hebben een klein gezichtsveld. Als je veel leest, leer je de mensen kennen.
Je doorziet sneller hun karakters. Daarom is het zo belangrijk dat ouders erop toezien
wat hun kinderen lezen: van een slecht boek gaat een slechte invloed uit, dan denk
ik vooral aan verkeerde boeken op zedelijk gebied. Wij hebben vroeger nooit slechte
boeken gelezen. Je kon ze hier niet kopen, dus kwam je er op het platteland ook niet
mee in aanraking. Dat was meer van de grote stad; Amsterdam, die kant uit. Nu kun
je hier alles krijgen, de bibliotheekbus neemt dergelijke boeken zelfs mee.’
In Amsterdam weerkaatst het schelle zonlicht op zondagmiddag in het water van de
Leliegracht. Onno Lixenberg zit éénhoog achter twee geopende ramen, de geluiden
van spelende kinderen, een draaiorgel en voorbijrazend verkeer storen hem niet als
hij leest. Onno is elf jaar. Zijn vader is beeldend kunstenaar, maar Onno vindt de
schilderijen die zijn vader maakt niet mooi. Hij heeft Tolkien gelezen, In de ban van
de ring, maar dat vond hij saai, met te weinig actie en slecht geschreven bovendien.
Thea Beckman leest hij graag, Jan Terlouw ook wel en desnoods Roald Dahl - maar
het liefste Thea Beckman. ‘Die schrijft tenminste over geschiedenis. Eerst was ik
erg bezig met boeken over de Tweede Wereldoorlog, momenteel lees ik veel over
ridders. Ik houd van dikke boeken, dan duurt het langer voor je ze uit hebt. Ik vind
het een ramp als een goed boek van me uit is. Dan kan ik soms wel huilen. Ik lees
meestal 's morgens om halfzeven tot ongeveer halfacht. 's Avonds probeer ik ook
stiekem in bed te lezen, maar als mijn moeder het merkt, pakt ze het boek af en doet
ze het licht uit. Heel vaak is het dan juist heel erg spannend, dan zit ik midden in een
hoofdstuk, dan denk ik: één bladzijdje nog, dan ga ik slapen, maar als mijn moeder
binnenkomt, is het afgelopen. Mijn moeder leest zelf haast niks. Mijn vader is een
echte leesmaniak. Vroeger las hij ook heel weinig, maar dit jaar is hij, net als ik, flink
aan het lezen geslagen.’
Op vrije woensdagmiddagen is hij doorgaans te vinden in de hoofdstedelijke Eerste
Bloemdwarsstraat, waar de Kinderboekwinkel gevestigd is. In de winkel kennen ze
onderhand zijn smaak, er liggen altijd twee of drie exemplaren klaar waar hij een
keus uit kan maken. Hij krijgt altijd voldoende geld van thuis mee om minstens één
boek te kunnen kopen. Aan de bibliotheek heeft hij een hekel, hij bepaald liever zélf
zijn leestempo. Bovendien hecht hij aan boeken die hem dierbaar zijn. Die wil hij in
de kast hebben staan. ‘Als ik aan een boek begin, moet het eigenlijk nieuw zijn, vind
ik. Daarna mag er bij mij mee gebeuren wat ermee gebeurt. Ik leg een boek vaak
plat opengeslagen neer, zodat de rug knakt. Van mij mag een boek scheuren, de
bladzijden mogen eruit vallen, dat vind ik niks erg als ik ermee bezig ben. Boeken
zijn er om gebruikt te worden, maar als je aan een boek begint, dat je nog niet kent,
is het leuk als het nieuw is.’
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Het zal ook wie niet op zoek is naar een partner zijn opgevallen: de kolommenparade
der eenzame harten rukt elke zaterdag verder op in de advertentierubriek van de
Volks-
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krant. Man zoekt vrouw, vrouw zoekt man - en door de vermelding van lengte,
levensbeschouwing en liefhebberijen is een oneindig aantal varianten op dit klassieke
thema mogelijk. ‘Ik ben een j. man, baard, snor, 1.78, 38 jr., innerl. ouder, uiterl.
jonger. Hobby: lezen. Ik mis een (h)echte vriendschapp. relatie met een vrouw die
ook eenzaamh. niet wil laten overheersen.’ Een intrigerende tekst. Vooral dat ‘hobby:
lezen’ kan van alles betekenen. Is de man verslaafd aan kranten en tijdschriften of
doorvorst hij standaardwerken van wetenschappelijk kaliber? Wie weet leest hij
triviale cowboyboekjes of misschien is het iemand die in stilte romantische
herfstavonden bij knapperend haardvuur creëert met Lillian Rubins Intieme vreemden
onder handbereik.

De brief onder nummer wordt rap beantwoord: de man wil best over zijn hobby
praten, al zal het wat tijd vergen om hem te bereiken. Hij woont landelijk in een dorp
buiten Hengelo, waar hij als ambtenaar op het stadhuis werkt. ‘Door omstandigheden,’
opent hij bij hem thuis zelf het gesprek, ‘ben ik nogal vereenzaamd geraakt. Ik heb
veel in me zelf moeten overwinnen voordat ik die advertentie durfde te plaatsen.’
Zeventig reacties heeft hij gekregen - hij had er tien verwacht. ‘Misschien dat vijf
van die zeventig brieven ingingen op dat lezen,’ zegt hij. In het begin had hij het
spannend gevonden, zo'n advertentie. Nu is al het anonieme leed dat op hem afkomt
vooral om treurig van te worden. Het zou leuk zijn als de vrouw die hij zoekt minstens
zoveel leest als hij, dat wil zeggen: een paar uur per dag. ‘Wat is er in een
man-vrouw-relatie genoeglijker dan samen de avond doorbrengen met allebei een
goed boek? Dan kan heel gezellig zijn.’
Het is gek, maar sinds de vriendin met wie hij samenwoonde vier jaar geleden bij
hem wegging, is hij ontzettend veel gaan lezen. Op allerlei gebied, hij beschikt over
een brede interesse. Vaak is hij met wel tien boeken tegelijk bezig. In zijn vrije tijd
mijdt hij café, bioscoop, schouwburg en verenigingslokaal; laat hem maar lezen, dat
is rustig en ontspannend.
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‘Ik vind het een ramp als een goed boek van me uit is. Dan kan ik wel
huilen’
ONNO LIXENBERG

Vijf jaar geleden noteerde hij nog zijn naam en de datum van aanschaf op de eerste
bladzijde van elk nieuw exemplaar, maar in de boeken die hij na de scheiding kocht,
ontbreekt dat persoonlijke kenmerk. Er was geen beginnen meer aan. Elke week
sleepte hij wel een nieuw vrachtje mee naar huis en wilde hij nog tijd hebben om dat
allemaal te lezen, dan kon hij niet aan de gang blijven met eindeloos zijn naam en
data voorin te schrijven.
Hij wijst op de salontafel die een centrale positie inneemt ten opzichte van vier
slordig gerangschikte fauteuils. Minstens zestig boeken bedekken het tafelblad. ‘Het
is misschien wat ongebruikelijk om een hele tafel zo vol boeken te hebben liggen.
Dat komt doordat ik hier alleen woon en dan ontstaat automatisch zo'n stapel. Die
boeken zijn in geen maanden van hun plaats geweest. Als je ze optilt, kun je aan de
stofplek precies zien waar ze gelegen hebben. Het komt zelden voor dat ik een boek
in één ruk uitleest. Die roman daar heb ik bij voorbeeld al tien maanden en ik ben er
nog maar twaalf pagina's in gevorderd. Dat ervaar ik wel als een nadeel. Een boek
dat je in één adem zou moeten uilezen neem ik nu meestal te gefragmenteerd tot me.
Bij wijze van uitzondering heb ik de afgelopen zomer twee boeken van Maarten 't
Hart verslonden, eerst Het vrome volk, meteeen erachteraan Een vlucht regenwulpen.
Dat kwam meer door het uitnodigende weer dan dat ik die boeken nu zo bijzonder
vond; inhoudelijk zijn ze me nogal tegengevallen. Ik had ook iets over me van: nu
even doorzetten, Maarten 't Hart móét je gelezen hebben, dat is een schrijver waar
iedereen over praat. Meestal trek ik me weinig aan van wat andere mensen lezen. Ik
kan ook niet zeggen dat er een bepaalde schrijver is die ik speciaal bewonder.
Hemingway spreekt me aan, maar
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die boeken las ik al aan stukken op een leeftijd dat ik er eigenlijk nog niet aan toe
was. Voor de rest ga ik nogal chaotisch te werk. Soms sta ik voor een bepaald vak
bij de boekhandel en dan valt mijn oog ergens op, zonder dat ik weet waarom en
hoe. Of ik zie een boek in de etalage liggen en dan denk ik opeens: hé - en dat
‘Ik had ook iets over me van: nu even doorzetten, Maarten 't Hart móet je
gelezen hebben’
ADVERTENTIESCHRIJVER

is dan meestal raak. Ik ben bij voorbeeld altijd enorm geïnteresseerd geweest in de
Spaanse burgeroorlog. Ik zag ergens in de etalage het boek De hoop van André
Malraux liggen, die titel zei me niets, maar toch werd ik als door een soort magneet
die zaak binnengezogen. Ik pakte dat boek beet en dat bleek over de Spaanse
burgeroorlog te gaan. Dat heb ik vaker, dat ik gewoon een boekhandel binnenstap
en dan blijkt achteraf dat ik daar precies dat ene interessante boek oppak dat in mijn
belangstellingssfeer ligt. Ik heb er geen verklaring voor, ik weet ook niet welke
betekenis ik eraan moet toekennen. Het gebeurt. Bij ons thuis werd vroeger niet veel
gelezen. Toen ik een jaar of achttien was, ontdekte ik de detectives. De beginboekjes,
zeg maar. Op een zeker moment raak je op die dingen uitgekeken, ze blijven ongelezen
in je kast staan en dan geef je ze weg aan iemand die er wél plezier aan beleeft. Vanaf
mijn twintigste groeide mijn belangstelling geleidelijk de literaire kant op. Het is een
enorme chaos in mijn boekenkast, niets staat op volgorde of alfabet en de meeste
boeken zwerven verspreid door het huis. Dat is wel eens zoeken, maar heb ik een
bepaald boek gevonden dan kan ik blindelings de passages terug vinden die me
hebben aangegrepen. Dan hoef ik maar even te bladeren om te kunnen zeggen: dat
en dat, tweede alinea van bladzijde zoveel, sprak me aan. Mits het een boek is dat
ik heb uitgelezen, natuurlijk.’
Tussen de boekenberg op het salontafeltje ligt Amerika, Amerika van Jan Donkers.
Het is één van de vele titels die ‘min of meer op de bonnefooi’ werden gekocht: ‘De
naam Jan Donkers zei me niet zoveel, ik wist vaag dat hij wat journalistiek werk had
gedaan. Toevallig zag ik in de winkel dat boek over Amerika en Amerikaanse zaken
liggen. Dat leek me wel wat, ik ben inmiddels bijna op de helft, maar er is zoveel,
hè. Een tijdje geleden nam ik me voor, meer poëzie te gaan lezen. Ik ben daarin niet
verder gekomen dan de aanschaf van de Spiegel der Nederlandse poëzie; daar blader
ik af en toe wat in. Ik moet het nog leren lezen, poëzie. Soms weet ik gewoon niet
waar ik beginnen en waar ik eindigen moet, met al die boeken om me heen. Mijn
manco is dat ik te vaak halverwege blijf steken. Hier, De dans van de Woe-Li
Meesters. Heb ik al een paar keer meegenomen op vakantie en nog steeds ben ik er
niet doorheen. Dat deprimeert. Ik heb bij voorbeeld een abonnement op De Gids.
Als ik erin slaag, tien procent van de artikelen te lezen is het veel. Heel veel mensen
lezen in overgebleven uurtjes, als ze moe zijn. Nou ja, prima, daar zijn de
ontspanningsverhalen voor. Als je iets in handen hebt dat met veel moeite door een
schrijver op papier is gezet, denk ik dat je de auteur groot onrecht doet door hem te
lezen op een moment dat je er eigenlijk te moe voor bent. Ik denk dat je dan nooit
kunt opbrengen om te begrijpen wat de man tijdens het schrijven heeft bedoeld. Ik
heb voor het slapen gaan ook wel eens iets van Hemingway geprobeerd, nota bene
een verhaal dat ik al kende, maar na een paar regels moest ik al afhaken. Er drong
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niet tot me door wat er stond, ik was gewoon te moe. Daarom heb ik nu naast mijn
bed altijd stapels stripboeken liggen. Lucky Luke en zo - als ik dat lees, lach ik me
rot.’
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Soms pak ik de dikke Van Dale, ga ik dáár iets in zitten lezen. Is leuk hoor.’ Hester
Knibbe (37) zit op een laag zwart kussen in een woonkamer, die zich vanwege veel
olielampen en gietijzeren kandelaars het beste laat omschrijven als knus. Hester
Knibbe groeide op in Harderwijk, woonde lang in Utrecht en is de laatste jaren
moeder van twee kinderen en huisvrouw in Rotterdam. Ze leest ‘alles wat los en
vast’ zit: nogal wat mystiek, astrologie, Zen-filosofie, maar dus ook de dikke Van
Dale, romans, gedichten en luxe plaatwerken in prachtband. Boeken zijn duur,
ramsj-aanbiedingen en uitverkoop kunnen steeds op haar volle aandacht rekenen.
Vier gulden en vijfennegentig cent, dat is typisch zo'n uitverkoopbedrag dat ze al
voor heel wat afgeprijsde meesterwerken neertelde die oorspronkelijk dertig, veertig
gulden deden. Ze is eerder geneigd de volle mep voor een poëziebundel te betalen
dan voor een roman, die vroeg of laat toch in de opruiming belandt. En dan: ‘Een
roman lees je één keer, misschien twee keer, als het heel erg goed is drie keer. Poëzie
blijf je lezen. Ik onderga de klanken als een soort water dat ik door me heen laat
stromen. Ik lees om te beginnen een paar gedichten achter elkaar en daarna lees ik
elk gedicht afzonderlijk minstens drie keer om te snappen wat er werkelijk staat. Als
je een paar gedichten leest, heb je een wereld te pakken die minstens zo groot is als
wanneer je een roman gelezen hebt. Wat dat betreft is poëzie een heel goede
investering.’
Gerrit Achterberg, Lucebert en Martinus Nijhoff - dat zijn de namen van ze wie álles
in huis wil hebben wat er maar in druk verschenen is. Als een roman op slecht
krantepapier is uitgegeven met een goedkoop pocket-omslagje eromheen, zal dat
haar leesgenot niet bederven, maar als het om poëzie gaat, verkiest Hester Knebbe
meer cachet: ‘Het liefst heb ik bundels die op de ouderwetse manier degelijk gebonden
zijn. Ik moet er niet aan denken dat het verzamelde werk van Gerrit Achterberg in
zo'n slap kartonnetje zou zitten; dat kán helemaal niet, vind ik.’
Vijftien jaar was ze toen ze ging werken als medisch analiste; in de avonduren
studeerde ze voor het vakdiploma, terwijl ze intussen álles van Camus, álles van
Kafka, álles van Dostojevski en álles van Sartre las. Haar collega's en studiegenootjes
vonden het maar raar. ‘Wat ik las, was niet te doen gebruikelijk. Gebruikelijk was
Wolkers, Claus, Mulisch. Dat las ik natuurlijk óók, maar die schrijvers zijn voor mij
minder belangrijk dan ze voor andere mensen zijn. Mijn belangstelling voor
bestseller-auteurs is ook weggeëbd in de loop der jaren. Het is niet meer zo dat ik
het idee heb dat ik iets mis als ik de nieuwste Wolkers nog niet gelezen heb. Als je
weet wat de man te melden heeft, hoef je niet alles meer van hem bij te houden. Ik
ga nu meer door op oude literatuur; wat in de achttiende en negentiende eeuw werd
geschreven, is ook heel leuk. Naarmate je ouder wordt, ga je de tijd waarin je leeft
in een groter verband zien; daar heeft het mee te maken, denk ik.’ Misschien komt
het vanwege haar studie-achtergrond, de exacte wetenschappen, dat ze etymologie
en grammatica ‘fascinerend’ vindt. Het bracht haar ertoe, zelf de pen op papier te
zetten. Nu is er in de Sonde-reeks van de Rotterdamse Kunststichting een bundeltje
met gedichten van haar verschenen, Tussen gebaren en woorden. Ze studeert
Nederlands, sinds kort. ‘Dat ben ik gaan doen in het verlengde van mijn hobby.’
Zwolle is waarlijk geen wereldstad, maar toch is bijna elk boek van belang er te
koop. Jaap Dragt koopt ze in de Weeshuisstraat. Hij is docent aan het Stedelijk
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Conservatorium en op zondagen bespeelt hij het kerkorgel bij de Protestantenbond.
Het is echt niet waar dat achter Zwolle de beschaving ophoudt te bestaan, zoals
hoogmoedige westerlingen soms menen. Kijk maar wat Dragt op zijn bijzettafeltje
heeft liggen: Beschreibung einer
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‘Mijn grootmoeder riep altijd: hou toch eens op met dat gelees. Maar die
was van moeders kant, die praatten liever’
JO PLANTE

Provinz door Horst Bieneck, voor vijfenveertig gulden - ‘de prijs zie je er niet aan
af,’ verzucht de musicus - aangeschaft in de Weeshuisstraat.
De familie leest het ochtendblad Trouw. ‘Die krant doet veel aan het signaleren
van nieuwe uitgaven,’ zegt Dragt. ‘Ik heb altijd een notitieblok bij me en als ik een
titel tegenkom die me interessant lijkt, schrijft ik die op. Bellettrie is meer de afdeling
van mijn vrouw, mijn voorkeuren liggen op het gebied van historie, theologie, filosofie
- alles wat Duitsers Geisteswissenschaft noemen.’ Soms duurt het jaren voordat hij
eraan toe komt een gekocht boek eindelijk te gaan lezen. Van het stapeltje naast de
fauteuil neemt hij af en toe een exemplaar ter hand. Het kan zijn dat hij het twee
minuten later terug legt en een ander boek pakt. Vooral bloemlezingen en
poëziebundels lenen zich uitstekend voor het vluchtige bladeren.
Dragt: ‘Ik ben meer een snuffelaar dan een lezer. Elk boek dat ik koop zie ik als een
verruiming van mijn horizon. Ik heb hier een paar ongelezen boeken over theologie
en over historische onderwerpen liggen, maar toch loop ik soms naar boven om een
biografie uit de kast te halen. Dan heb ik zin om zo iets te lezen, ik denk dat wát je
leest door stemmingen wordt bepaald. Mijn vader had
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dat ook. Hij was predikant en had een enorme bibliotheek, hij interesseerde zich voor
veel gebieden. Daar word je mee opgevoed. Ik zat wel eens in zijn studeerkamer en
dan keek ik in zijn boeken. Op die manier heb ik dat van huis meegekregen, die brede
belangstelling. Ik zal niet gauw een boek uit de bibliotheek halen. Ik vind, de arbeider
is zijn loon waard. Door een boek te kopen, steun je de auteur; dat is iets om rekening
mee te houden. Komt bij, dat ik het gewoon fijn vind om boeken te hebben. Tijdens
het lezen word je soms opeens gefrappeerd door een bepaalde uitspraak. Dat noteer
ik dan achter in het boek: bladzijde zoveel, dit-en-dat. Op die manier kun je later
makkelijk weer iets terug vinden. Je kunt niet alles onthouden, moet je ook niet
proberen, anders word je zo'n geborneerde betweter. Ik lees niet om in gesprekken
met citaten van bekende schrijvers te kunnen strooien. Lezen behoedt je voor
zelfoverschatting en leert je relativeren.
Elke keer als je een boek gelezen hebt, besef je dat je eigenlijk ontzettend weinig
weet. Ik dacht, dat dat goed is. Het is erg onvruchtbaar als je uitsluitend in je zelf zit
rond te loeren; dan kun

‘Elke keer dat je een boek gelezen hebt, besef je dat je ontzettend weinig
weet’
JAAP DRAGT

je ook gauw verzuren als je niet bereikt wat je eigenlijk had willen bereiken. Ik ken
ze ook wel hoor, die lui met oogkleppen op die alleen maar belangstelling hebben
voor datgene waar ze zelf mee bezig zijn. Ik had het gisteren nog met een collega
over leerlingen die in de vakantie vijfendertig orgelconcerten hadden bezocht - en
dat was het dan. Die hebben het over niets anders! Ze lezen nooit een boek. Dan krijg
je van dat gemier, hè.’
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‘Detectives zijn heel geschikt voor in bed, als je languit ligt is zo'n dikke
pil heel onhandig om vast te houden’
WIL GOMMERS

Bij de Kofschipkring v.z.w. te Zellik, België, verscheen in een oplage van driehonderd
stuks Denkpatronen tekenend, een gedichtenbundel van Wil Gommers (56) uit
Amersfoort. De achterkant van het boekje toont een foto van de dichteres, in
bloemetjesjurk gezeten aan de rand van een vijver, terwijl ze opkijkt van het cahier
waar ze in bladert. Een begeleidend tekstje meldt: ‘Bij haar interesse voor alles wat
geschreven en gedrukt is staat altijd de mens centraal, wat tot uiting komt in de
loopbaan die zij koos (boekhandel, maatschappelijk werk en uiteindelijk het
onderwijs) en in haar geschreven werk.’
Wil Gommers woont in een klooster tussen de zusters van Onze Lieve Vrouwe
Ter Eem, maar zelf is ze géén religieuze. Vier jaar geleden werd ze afgekeurd als
onderwijzeres, sindsdien is ze bijna full-time actief als secretaris van de Amersfoortse
Dichterskring. Maandelijks komt het gezelschap bijeen in het theater aan de
Appelmarkt, dat in de loop der jaren heel wat kopstukken uit de wereld van de schone
letteren naar Amersfoort lokte. De dichteres mag persoonlijk graag werk van Roel
Houwink lezen. Maria Sessella, Victor Vroomkoning of Jozef Nant is ook goed - al
zijn dat geen van allen auteurs, waarvan de jongste meesterwerken stapelhoog naast
de rinkelende kassa liggen opgetast. Even weinig bekend bij het grote publiek zijn
de literaire bladen die mevrouw Gommers na aan het hart liggen. Gist. Lambe. Rust.
Lift. Wat vindt ze van De Revisor, Bzzlletin of Raster?
‘Nee,’ zegt ze, ‘die grote bladen lees ik niet. Júíst niet die grote bladen! Ik ben
vooral geïnteresseerd in mensen die nog geen naam hebben gemaakt en die het
volgens mij ver zouden kunnen brengen in de poëzie. Een deel van het publiek dat
de avonden van onze dichterskring bezoekt, bestaat uit amateurs die ook zelf graag
het podium op willen. Ze vertellen er vaak bij dat ze iets gepubliceerd hebben in Gist
of Rust - en dan denk ik: hé, dat is aardig, wat is dat voor een blad? Zodoende ben
ik die grote literaire bladen nog niet op het spoor gekomen, ik werd er gewoon niet
mee geconfronteerd. Als er nu mensen waren geweest die zeiden dat ze wel eens iets
in Raster hadden gepubliceerd, dan zou ik waarschijnlijk moeite hebben gedaan om
dat blad te pakken te krijgen. Nu zegt het me niets. Wat mij boeit is mensen die nog
in de groei zijn; dat trekt me waarschijnlijk zo in die kleine bladen.’ Gedichten leest
ze vaak hardop voor zich zelf, ze schrijft ook wel eens een tekst over omdat dan de
portee beter tot haar doordringt. Poëzie is ook haar favoriete reislectuur.
Wil Gommers: ‘Op literair gebied schaf ik me meestal iets aan
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waar ik iets over in de krant heb gelezen of zo. Ik ben nu bij voorbeeld bezig met De
kolonel krijgt nooit post van Márquez; die naam was me al zo vaak opgevallen dat
ik dacht: daar moet ik nodig eens iets van gaan lezen. Op dezelfde manier ben ik aan
De driehoekige reis van Hannes Meinkema begonnen. Wat ik daarin heel fascinerend
vond was haar visie op de liefde. Die passage heb ik heel dikwijls overgelezen,
gewoon om aan de weet te komen wat voor een visie daar nu achter zat. Om eerlijk
te zijn is die visie me nog steeds niet duidelijk. Nu is het dus voornamelijk poëzie
wat ik lees, proza is voor mij meestal bedlectuur. Ik ben een avondmens, ik begin 's
avonds op z'n scherpst te denken. Detectives zijn heel geschikt voor in bed, want als
je languit ligt is zo'n dikke pil erg onhandig om vast te houden. Ik heb een hele
vreemdsoortige keuze misschien, ik lees allerlei genres door elkaar. De ene week
lees ik bij voorbeeld iets van Daphne du Maurier, de andere week ga ik met een
spannend boek uit de serie Crime de la crime aan de gang. Ik heb dus van alles in
de kast staan. Ik heb wel eens een jongeman op bezoek gehad die, zodra hij binnen
was, omstandig mijn boeken begon te bekijken. Hij trok zo maar een bandje uit de
kast en zei: hé, dat is interessant. Ik was stomverbaasd en werd laaiend kwaad van
binnen. Ik moest me echt inhouden om niet te roepen dat hij daar niets mee te maken
had. Het was alsof hij aan me zelf kwam. Het hangt van de persoon af, denk ik. Als
mijn vriendin zonder te vragen iets uit mijn boekenkast zou halen, dan zou ik daar
helemaal geen bezwaar tegen hebben, maar als een vreemde dat doet, dan heb ik
daar moeite mee. Je kunt niet zo maar zeggen: deze boekenverzameling is haar keuze
en aan die keuze hang ik haar persoon op. Ik krijg bij voorbeeld veel boeken cadeau
omdat de mensen weten dat ik van lezen houd. Maar ik krijg ook soms boeken die
ik zelf nu niet direct gekocht zou hebben. Het is toch niet eerlijk op grond van die
boeken een oordeel te vellen over mijn smaak?’
Voordat Karin Ottenhoff (40) vijf jaar geleden in Rotterdam kwam wonen was zij
bibliothecaresse - een beroepskeuze die duidt op een milde belangstelling voor het
gedrukte woord. Ze heeft altijd veel gelezen, maar pas nadat ze haar werkkring opgaf
om zich aan het moederschap en het huishouden te wijden kóópt ze de boeken ook
die haar belang inboezemen. ‘Iemand die in een bibliotheek of een boekhandel werkt,
schaft zich nooit een boek aan; die heeft dat al de hele dag om zich heen,’ zegt ze.
‘Op de bibliotheek waar ik werkte kwamen altijd de nieuwste boeken binnen, soms
nog voordat ze in de literaire rubrieken besproken waren. Achteraf besef je pas wat
voor een luxe omstandigheid dat was. Ik heb pas een tijdlang bij een boekwinkel in
De compositie van de wereld van Harry Mulisch staan lezen; ik was heel geboeid.
Het boek kostte f89,50, dat was te veel geld op dat moment. Met een zucht heb ik
het weer op z'n plaats gelegd. Vroeger zou ik het beroepshalve op mijn bureau hebben
gekregen - nu moet ik het allemaal kopen.’
Nadat ze een keer inleidster was bij een ‘leeskring, die ooit werd opgericht door
dames die hun schrik voor moderne literatuur wilden overwinnen’, maakt Karin
Ottenhoff deel van die groep uit. ‘De ene maand lezen we een Engels boek, de andere
maand lezen we in het Nederlands. Ik heb onlangs voorgesteld om iets van Yvonne
Keuls te gaan behandelen en dan niet Floortje Bloem, maar De moeder van David
S.. Niemand voelde ervoor, terwijl ik dacht dat het toch een thema was dat zou
aanspreken. Deze dames zijn juist in een periode waarin ze oudere kinderen hebben,
die zeg maar in de kwetsbare leeftijd verkeren. De één zei dat ze wat in De moeder
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van David S. beschreven wordt toch niet meemaakte, anderen vonden het juist te
dicht bij hun bed. Toen hebben we de keer daarop een boek over New York gelezen,
over de ellende van een zwart gezin. Daar heb ik nogal over geketterd:
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waarom dít wel en dat van Keuls niet? Het bleek dat het te bedreigend werd gevonden,
ze waren er bang voor. Je kunt dus ook bang zijn voor een boek! Ik heb eens een
sterk voorbeeld meegemaakt van hoe bedreigend boeken kunnen zijn toen ik op de
lagere school in Middelburg zat. In de vijfde klas werd ons gevraagd of we thuis
strips van Kapitein Rob hadden, die moesten we dan de volgende dag meenemen. Ik
zal nooit vergeten hoe de exemplaren van mijn klasgenoten werden opgehaald. Alles
werd in een ouderwetse kachel gestopt, daarna ging de vlam erin. Echt een
boekverbranding, ja, heel principieel.’
Tijd en aandacht verdeelt ze meestal consciëntieus over meer dan één boek: naast
Het verdriet van België las ze van dezelfde schrijver Het verlangen en tussendoor
probeerde ze nog een boek van Siebelink dat haar niet beviel. Gedichten leest ze
ook: ‘Een nieuwe bundel lees ik het liefst op een terrasje in de stad. Dan neem ik
een paar zinnen in me op en daarna zit ik zo'n beetje voor me uit te staren. Iedereen
denkt dat ik dan mensen aan het bekijken ben, maar ik zit écht te staren. Op dat terras
lees ik dan één gedicht, dat herkauw ik, daarna loop ik verder en dan ga ik weer op
een ander terrasje zitten. Dat zijn van die dagen die ik alleen doorbreng. Dan krijg
ik vrij van me zelf - zo noem ik dat.’
Een vriendin probeerde haar relatiemoeilijkheden ‘van zich af te lezen’ aan de
hand van feministisch getinte romans. Om erover te kunnen praten las Karin Ottenhoff
die boeken ook, maar de strekking zei haar over het algemeen weinig: de verhalen
leken te veel op elkaar.
‘Mischien duikt datzelfde euvel op als ik meer over Indië lees,’ zegt ze. Tot haar
tiende jaar woonde ze in Nederlands-Indië, nu verslindt ze alle boeken die ze over
die tijd te pakken kan krijgen. ‘Het is een bepaalde manier van verwerken. Ik wil
lezen over wat mijn eigen verleden had kunnen zijn, de Tweede Wereldoorlog in het
Oosten, waar hier niemand iets van weet. Nederlandse romans over die periode gaan
altijd over de oorlog met Duitsland. Ik probeer nu voor me zelf de geschiedenis boven
tafel te brengen waar ik mij bij betrokken voel. Op een bepaald moment krijg je dat.
Er is een tijd geweest dat ik alleen maar vooruit keek in wat ik las. Nu begin ik terug
te kijken.’

Het Gretig Lezen
‘Als ik vier weken over één boek doe, duurt het me te lang’
Op maandagochtend vaart hij uit met de Johannes-Jan. Op vrijdagmiddag levert hij
de haring- of kabeljauwvangst van de voorbije week af bij de visveiling van
Vlaardingen of IJmuiden. Op vrijdagavond komt hij thuis. Op zaterdagmiddag brengt
hij zijn vaste bezoek aan Het Open boek in Den Burg, de beste boekwinkel van het
eiland. Op zondag staat hij altijd even voor de boekenkast, het hoofd schuin om de
rugtitels te kunnen lezen. Met zorg kiest hij dan de voorraad uit die hij mee zal nemen.
De volgende morgen gaat hij weer aan boord, altijd met een tas met boeken onder
de arm.
Kottervisser Cees van Dijk uit Oosterend (een klein dorp op Texel) zegt: ‘Mijn
grootste angst is dat ik midden op zee tot de ontdekking kom dat ik niet genoeg te
lezen bij me heb. Het komt
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wel eens voor dat de vangst tegenvalt en dan ben ik op dinsdagavond al door mijn
boeken heen. Vreselijk is dat. Wanneer ik niets te lezen heb, word ik nerveus. Ik
moet altijd letters voor m'n neus hebben, dat zit in mijn gedragspatroon. Ik ben zelfs
wel aan de Privé en Jerry Cotton-boekjes begonnen, lectuur die me totaal niet
interesseert, maar er was verder niets. De laatste jaren heb ik me tegen dat gevaar
vrij aardig ingedekt. Ik heb altijd wel een paar poëziebundels aan boord liggen; daar
raak je nooit op uitgelezen.’
De visserij gaat het hele etmaal door, ook 's avonds en 's nachts. Als het net uitstaat,
is het wachten op het goede moment waarop de vangst kan worden binnengehaald.
‘Zeg dat het tweeënhalf uur
‘Mijn grootste angst is dat ik midden op zee tot de ontdekking kom dat ik
niet genoeg te lezen bij me heb’
CEES VAN DIJK

duurt voordat we het net weer ophalen. De vis die erin zit bewerken we, die gaat het
ijs in. Dan gaat het volgende net uit, waarna je anderhalf uur hebt waarin je kunt
slapen of andere dingen kunt doen. Dat gaat dag en nacht zo door. Aan boord kun
je geen boodschappen doen, je kunt niemand opbellen, je kunt bij niemand op bezoek,
je hebt geen vrouw of kinderen om je heen - je hebt alleen elkaar. Er is wel een
televisietoestel aan boord, maar zodra we dertig, veertig mijl van de wal verwijderd
zijn, kunnen we niets meer ontvangen. Op zo'n schip gaat dus geen moment verloren;
je kunt er verschrikkelijk veel lezen. Als we van dek afkomen, dan stap ik de kombuis
in een pak een boek. De drie mannen waar ik mee vaar, ken ik al jaren; daar heb ik
niets meer tegen te vertellen. Dus wat doe ik? Ik drink een kop koffie en ik lees. Ik
heb nooit dat ze me roepen en dat ik dan zeg: effe dit uitlezen. Daar pas ik voor op,
dat kun je niet maken aan boord van een schip. Er zijn altijd handelingen die
onmiddellijk moeten worden verricht, anders is het te laat.’
Romans en gedichten lezen doet hij bijna uitsluitend op zee. In de weekends neemt
hij thuis de kranten van de afgelopen week door, het gezin doet een beroep op hem
en er is veel aanloop. Oosterend is een kleine gemeenschap waar iedereen elkaar
kent. Op Texel werd het dorp vroeger spottend Jeruzalem genoemd, de bevolking
was er nogal zwaar op de hand. ‘Het is de laatste jaren wel wat veranderd, maar
vroeger was het hier streng calvinistisch - nog net geen Staphorst, maar daar zat het
wel dicht tegenaan,’ vertelt Cees van Dijk. ‘Uit dat milieu kom ik voort. Er werd bij
ons thuis weinig gelezen; we hadden eigenlijk maar één boek in de kast staan en dat
was de bijbel. Ik heb dus een Maarten 't Harten Jan Wolkers-achtergrond; dat zal
wel verklaren waarom ik dat heel aardige boeken vind. Als kind was ik lid van
kerkelijke clubs: de knapenvereniging, de jongelingenvereniging en dergelijke. Daar
kwam ik eigenlijk voor het eerst in aanraking met poëzie. Achterberg heeft bij
voorbeeld hele mooie religieuze poëzie geschreven en Nijhoff natuurlijk. Dat zijn
twee dichters die ik nog steeds bewonder. De eerste boekjes die ik me tegen betaling
aanschafte waren die Ooievaar-pockets van Bert Bakker-Daamen: daar was Een
ballingschap van A. Roland Holst in verschenen, Lees maar, er staat niet wat er
staat van Martinus Nijhof en niet te vergeten Nieuwe griffels, schone leien. Via die
bloemlezingen kreeg ik voorkeuren voor bepaalde dichters, waar ik dan meer van
wilde lezen. Het waren signalen uit een andere wereld en ik werd er mateloos door
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geboeid. Het was een vlucht uit de werkelijkheid, vooral uit mijn eigen milieu
natuurlijk. Ik weet nog dat ik me er in de beginjaren voor schaamde dat ik poëzie
las. Ik verzweeg dat, je had toch een beetje het idee dat het meisjesachtig was. Op
een
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gegeven moment was dat lezen van me bijna dwangneurotisch, hoor. Ik las bijna
altijd. Ik weet nog dat ik de boeken af en toe verstopte omdat er thuis al snel gezegd
werd: als je toch zit te lezen, kun je net zo goed het vuil uit de tuin halen of
boodschappen gaan doen. Ik was nog ontzettend jong toen ik literatuur begon te
lezen; ik had gewoon voeding nodig voor mijn verbeeldingswereld. Mijn oudste
dochter zat op 'n gegeven moment hier op de bank een stripboek te lezen. Ik zeg,
god, lees toch eens wat anders, toen ik zo oud was als jij was ik al met Kafka bezig!
Dat was een rotopmerking natuurlijk, maar toen ik het even later ging nakijken, zag
ik dat ik vijftien was toen ik Het proces las. Het is gek, maar toen ik met dat boek
in m'n hand stond kon ik me opeens exact de omstandigheden herinneren waaronder
ik het voor het eerst gelezen heb. Ik zat in een tent in De Koog, ik weet zelfs nog
watvoor weer het was. Dat heb ik wel meer als ik een boek herlees. Als ik nu naar
mijn boekenkast kijk, dan vind ik er een redelijk goed beeld van me zelf in terug.
Maar ik weet ook dat een ander nooit zo goed naar mijn boekenkast kan kijken als
ik dat zelf kan. Met precies dezelfde boeken in de kast kun je ook een heel ander
mens zijn. Het is vervelend als anderen voor die kast gaan staan om te kijken wat je
leest. Ze zitten dan op de een of andere manier toch in je ziel te kijken, vind ik. Ik
moet er niet aan denken dat mijn boeken door brand zouden worden vernietigd. Het
is de materialisatie van je zelf, die dan verloren gaat.’
Hoe oud zal Agnes Sliggers uit Haarlem geweest zijn toen ze aan de hand van haar
moeder meeging naar de oude dame die de verkoop van kantoorartikelen combineerde
met een particuliere uitleenbibliotheek? Vier, vijf jaar misschien - maar nóg herinnert
ze zich de opwinding in het teken waarvan de terugtocht stond, dat gevoel van: fijn
naar huis, lekker lezen. Dat enthousiasme werkte aanstekelijk, na de moeder begon
ook de dochter steeds meer boeken in te kijken. Later kwam de mulo met z'n saaie
leeslessen, het beste middel om de leespret te drukken: ‘Het is nu nog steeds zo dat,
als ik de naam Marga Minco hoor, ik denk, bah, Het bittere kruid, terwijl De val echt
een heel mooi boek is. Dat trauma heb ik van de mulo overgehouden, daar moet je
je gewoon overheen zetten.’
Inmiddels is Agnes Sliggers (31) getrouwd, ze is moeder van twee kinderen, heeft
een part-time administratieve baan en volgt het VWO voor volwassenen. Een druk
leven: ‘Ik lees minder dan ik zou willen, één boek per veertien dagen ongeveer. In
de vakanties lees ik elke dag een boek; als we twee weken met vakantie gaan, neem
ik veertien boeken mee en als we terugkomen, zijn die ook allemaal uitgelezen. Ik
ben iemand die altijd probeert te lezen. In de trein zoek ik steevast een coupé op waar
kranten liggen. Zoals andere mensen dol zijn op snoepen en graag gebakjes eten, zo
ben ik dol op lezen. Ik heb meer geduld gekregen met boeken. Saaie passages worstel
ik tegenwoordig met gemak door, ik weet nu dat daarna een gedeelte volgt dat weer
wél boeiend is.’
Ze leest meer dan ze zich kan veroorloven aan te schaffen. Gelukkig is daar de
bibliotheek: ‘Ik loop altijd meteen naar de aanwinstentafel waar de nieuwe boeken
liggen uitgestald. Het verdriet van België heb ik daar bij voorbeeld vandaan gehaald.’
Een geleend werk dat uitzonderlijk bevalt wordt later alsnog gekocht. Er is weer
plaats om ze op te bergen in de boekenkast, nu het gezin naar een ruimere woning
is verhuisd. Op het vorige adres moest steeds een stukje bij de kast worden
aangebouwd en de boeken stonden al twee rijen dik. Dat probleem is nu opgelost.
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Agnes Sliggers: ‘De drang achter het lezen is dat je gevoelens bij de schrijver
tegenkomt waar je je zelf in herkent. Meestal is dat een heel plezierig moment, maar
het kan ook in negatieve zin een herkenning zijn, een beeld waar je van schrikt.
Spannend is ook het ontdekken van een bepaalde schrijver. Ik had nog nooit wat van
Elsschot gelezen voordat ik aan Het dwaallicht begon; daarna pro-
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beerde ik alles van die man te pakken te krijgen. Het is zo geestig, het zou gisteren
geschreven kunnen zijn; het is wonderlijk dat je zó kunt lachen om iemand die al
lang tot stof vergaan is. Die boeken zijn tijdloos. Ik denk wel eens: als ik oud ben en
niet meer fit genoeg zal zijn om naar plekken te gaan waar veel jongeren komen, kan
ik altijd nog boeken lezen waarin beschreven staat wat daar gebeurt. Zo houd je
voeling met de tijd waar je in leeft. Dat vind ik een troostende gedachte.’
Op de vijftiende verdieping in Voorburg plaatst Irma van Scheijndel haar twee kleine
poezen tijdelijk op de gang van de dure koopflat die ze bewoont. De diertjes zijn
nogal speels en verstoren de voortgang van het gesprek. Waar was ze ook weer
gebleven? ‘O ja. Wil literatuur me aanspreken, dan moet er altijd een grote mate van
herkenning zijn. Een roman kan knap geschreven zijn, maar pas als er een echte
emotionele betrokkenheid is, blijven die boeken hangen. Ik probeer minstens één
roman per week te lezen. Als ik vier weken over één boek doe, duurt het me te lang.
Laatst heb ik De gebroeders Karamazov van Dostojewski aan de kant gelegd. Ik
kwam er niet doorheen en dat maakt me dan nogal boos. Eerst had ik Misdaad en
straf gelezen, dat vond ik echt ontzettend goed, maar die drie-, vierhonderd bladzijden
van De gebroeders Karamazov vond ik niet interessant. Ik denk dat ik het in de
vakantie nog een keer ga proberen, gewoon van vorenaf aan, of ik pak een ander
boek van Dostojewski.’ Irma van Scheijndel (33) is lerares Nederlands aan een
plaatselijke scholengemeenschap. Sinds vijf jaar zit ze voor D'66 in de gemeenteraad
van Voorburg. Ze zou ongetwijfeld tot wethouder zijn bevorderd als de partij geen
nederlaag bij de laatste verkiezingen had geleden. ‘Kind,’ zegt haar moeder wel eens,
‘je hebt het al zo druk, moet je nu ook nog al die boeken lezen?’

‘Als ik een boek uitleen en als een vod terugkrijg, vol scheuren en vlekken,
dan word ik boos’
IRMA VAN SCHEIJNDEL

Alles leest ze, met een voorkeur voor Russische klassieken en ‘een morbide interesse’
voor Céline. ‘Dat lees ik dan niet in het Frans, dat is me te lastig. Ze zeggen dat de
vertalingen prachtig zijn. Ik kan Céline niet langer dan een uur lezen, maar dan ben
ik er ook ongelooflijk door gefascineerd. Ik heb Harry Mulisch op de tv gezien met
dat programma over schrijven. Hij had het erover, dat Céline zó duidelijk antisemiet
is geweest in de Tweede Wereldoorlog dat je de man dus ook maar niet moet lezen.
Ik op mijn beurt wil weten waarom hij zo geworden is en dan lees ik Dood op krediet.
Als je leest wat voor een jeugd hij heeft gehad, valt al veel van zijn latere gedrag te
verklaren. Maar het blijft een hachelijke
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zaak natuurlijk. Stel je voor dat in de raad van Voorburg iemand van de Centrumpartij
zou komen te zitten. Ben ik dan ook zo geïnteresseerd in zijn verhalen en lees ik dan
ook zijn stukken? Dat weet ik gewoon niet. Enige tijd geleden was het nog niet zo
bedreigend. Bij Gerard Reve speelt het ook. Die man weet op een fascinerende manier
zijn publiek te bespelen. Iedereen blijft er braaf voor zitten en vraagt zich af of-tie
dat nou werkelijk meent.
Overigens vind ik dat Reve heel mooie boeken heeft geschreven, al heb ik daar
nauwelijks dat gevoel van emotionele herkenning bij. Het gekke is, als ik iets van
Mandelstamm lees, dan heb ik dat gevoel wél. Dan krijg ik sterk de neiging om
Russisch te gaan studeren, dan wil ik de mensen daar spreken en ervaren wat in die
boeken beschreven wordt. Dat ik nu ernstig overweeg met een studie Slavische talen
te beginnen komt door die prachtige romans. Die oude Russen koop ik natuurlijk in
de gebonden edities van Van Oorschot; ik heb een zwak voor verzamelde werken.
Als op een gegeven moment het verzameld werk van Ter Braak uitkomt, denk ik:
dát moet ik hebben, maar tegelijkertijd weet ik zeker dat ik het nooit helemaal zal
lezen. Het merkwaardige is dat ik het verzameld werk van Bordewijk wél helemaal
lees, omdat dat per deel verschijnt. Heel veel uit mijn boekenkast zou gewoon

‘Het is vervelend als anderen voor je boekenkast gaan staan om te kijken
wat je leest. Ze zitten dan op de een of andere manier toch in je ziel te
kijken’
CEES VAN DIJK

weg kunnen, behalve die verzamelde werken. Dat zijn mooie dingen. Andere boeken
ruim ik heel makkelijk op nadat ik ze gelezen heb. Die geef ik dan bij voorbeeld aan
de schoolbibliotheek. Ik hoef toch niet alles te bewaren? Hoewel ik vrij veel koop,
streef ik niet naar een huis met aan alle wanden alleen maar boeken. Ik leen makkelijk
uit, ook aan leerlingen. Als acht, negen mensen een genoeglijke avond beleven aan
een roman waar ik veertig gulden voor heb betaald, is dat alleen maar prettig. Alleen
als ik het boek dan terugkrijg als een vod vol vlekken en uitgescheurde bladzijden,
zoals wel eens gebeurd is, word ik heel boos. Dan zijn er bepaalde tolerantiegrenzen
overschreden.’
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‘Ik ben nu al het eerdere werk van Jan Wolkers aan het lezen. In de Bijbel
staat toch: onderzoekt alles en behoudt het goede?’
INGE BURGERS

Inge Burgers (37), maatschappelijk werkster te Vlissingen, zegt: ‘Het lezen van mij
is pure nieuwsgierigheid. Ik ben geïnteresseerd in wat andere mensen zeggen en
denken; lezen is een heel goed middel om je daarvan op de hoogte te stellen. Die
interesse heeft natuurlijk met mijn beroep te maken.’
Ze groeide op in een socialistisch milieu, haar vader was elektromonteur bij
scheepswerf De Schelde en bepaald geen groot lezer. ‘Vóór de watersnoodramp moet
mijn vader wel boeken hebben gehad, maar die zijn we op de een of andere manier
kwijtgeraakt, ik denk door de overstroming. Het enige dat uit die tijd is overgebleven,
heet Siebe van de Dijkhoeve; een heel ouderwets, typisch Zeeuws boek, ook over
overstromingen.’
Toen Inge Burgers zestien jaar was, schaarde zij zich geheel uit eigen beweging
bij het Leger des Heils (‘Ik ben nog altijd blij, dat ik daar het spelen op
blaasinstrumenten en het notenschrift heb geleerd.’), korte tijd later stapte ze over
naar de Pinkstergemeente en daar voelt ze zich nog steeds het beste thuis. Thuis
waren ze helemaal niet christelijk, ze keken nogal op van Inge's bekering, maar die
ging onverstoord haar eigen gang: ‘Zoeken en het dan vinden ook, dat is wezenlijk
voor mij.’ Met een vierjarig dochtertje woont ze nu in Ritthem, een klein dorp in de
buurt van Vlissingen. Ze werkt bij de door de Pinkstergemeente geïnitieerde
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stichting Sjaloom, die aan ‘crisisopvang en thuislozenzorg’ doet. Mede-christenen
hoorden ervan op toen ze vertelde dat ze in een boek van Jan Wolkers bezig was zulke boeken lás je toch zeker niet?
‘Ja,’ zegt ze, ‘totdat ik aan De junival begon had ook ik nooit de moeite genomen
iets van Wolkers te lezen, terwijl die toch al heel lang schrijft. Dat boek sprak me
zó aan, dat ik me toen voornam, al zijn eerdere werk te gaan lezen. Daar ben ik nu
mee bezig. In de bijbel staat: onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. De reden
dat veel mensen zich niet oriënteren over de wereld om hen heen is angst en
onzekerheid, maar je hoeft toch niet alles voor zoete koek aan te nemen? Ik heb één
keer een boek gehad, dat ik zó walgelijk vond dat ik dacht, ik wil het niet eens in
huis hebben. Dat heb ik toen in de vuilnisbak gegooid. Het was iets van Ludlum, een
spionageschrijver, zeer destructief. Van Iris Murdoch heb ik weer wél alles gelezen.
Als ik bij de boekhandel een boek zie waarvan ik de schrijver niet ken, lees ik er een
klein stukje in. Ik denk dat als je veel leest je aan de zinsbouw kunt beoordelen of
het op een fijne manier is geschreven. Literatuur ontspant me enorm; als je moe bent
is niets heerlijker dan lezen in een verhalenbundel van bij voorbeeld Biesheuvel.
Soms spreek ik mensen, christenen ook, bij wie ik tot mijn spijt constateer dat het
lezen van boeken ze totaal niet interesseert. Ze vinden het zelfs de moeite van het
proberen niet waard, ik merk iets van afweer als ik erover begin. Die mensen durven
zich niet kwetsbaar op te stellen, zoals dat in het welzijnwerk heet.’
Het gesprek gaat over de Pickwick papers en de Christmas Carroll. ‘Kunt u mij één
Nederlandse schrijver noemen die literatuur maakt van dezelfde klasse als van Charles
Dickens?’ vraagt Margaretha Melis-Mutsaarts (72) terwijl ze enkele centimeters
visgerecht aan een vork rijgt. Achteraf zal ze zeggen dat ze het tafelen in een restaurant
als temps perdu beschouwt, maar toch had ze zelf voorgesteld een etablissement aan
de Markt op te zoeken; dat praatte gezelliger. Ze behoort tot de generatie die in
Antwerpen werd geboren in een tijd dat die stad nog tweetalig was. Na omzwervingen
door Nederland woont ze de laatste acht jaar in Roosendaal, waar het Brabants
Nieuwsblad haar kwam interviewen omdat ze kans ziet een Franse roman in één dag
uit te lezen. Ze staat bekend als erudiet en werkte als vertaalster in omgevingen waar
men een dame van haar niveau in gedachten situeert. Ten tijde van de
revisionisme-perikelen in 1958 was ze als tolk verbonden aan de Joegoslavische
ambassade in Den Haag. Ten behoeve van Zijne Exellentie de Ambassadeur vertaalde
zij alle Nederlandse kranteartikelen die van belang konden zijn in het Frans, waarvan
dan een beknopt resumé werd doorgeseind naar Belgrado.
De Franse klassieken werden haar om zo te zeggen met de paplepel ingegoten en
sedert 1930 beheerst ze bovendien Duits en Engels.
‘Het overkomt me alleen in het Nederlands,’ zegt mevrouw Melis, ‘dat ik een zin
twee, drie keer moet lezen voordat ik begrijp wat er staat. Dat ligt aan mij, dan leg
ik de klemtoon verkeerd.’ Ze vervolgt met de opmerking dat vooral goede
humoristsche schrijvers aan het Nederlandse taalgebied zijn ontsproten; dan denkt
ze aan Bomans, Carmiggelt, Annie Schmidt. Marnix Gijsen en Bertus Aafjes, dat is
eveneens klasse - maar verder?
Ze zucht. ‘Ik ben in Eline Vere van Couperus begonnen. Ik had vijftig bladzijden
gelezen, toen was er nóg niets gebeurd in dat verhaal. Zelfs de meid had psychische
problemen. Ik dacht, als ze een hond had gehad, zou die óók vast ergens mee zitten.
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In andere talen kom je veel meer verscheidenheid in de literatuur tegen. Ik heb nog
nooit twee Franse boeken gelezen van dezelfde strekking of over hetzelfde onderwerp.
Natuurlijk heb ik Marcel Proust ge-
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lezen, twaalf delen, ook van Honoré de Balzac ken ik het totale oeuvre, er is niets
van Dickens dat ik niet ken. Verlaine en Rimbaud, daar kun je niet omheen, evenmin
als om Goethes complete Faust en eigenlijk alles van Victor Hugo.’
Boeken kopen doet ze niet meer, daar vindt ze zich te oud voor. Wel bezoekt ze
twee keer per week de bibliotheek, waar alles van haar gading is opgeslagen en zo
niet, dan wordt het met spoed besteld, want mevrouw Melis is een klant om rekening
mee te houden. Vanwege staar aan het rechteroog mag ze niet bij lamplicht lezen,
anders is hoofdpijn het onvermijdelijk gevolg. Minstens drie uur per dag, vaste tijd
is van twee tot vijf uur, zit ze met de neus in boeken.
‘Vader las ook in vier talen, net als ik,’ zegt ze, ‘maar hij sprak er zes. Hij had drie
enorme boekenkasten, maar van de inhoud heeft hij minstens de helft weggedaan
toen we het grote huis moesten verlaten waar we woonden. Zo is die ooit uitgebreide
collectie steeds verder geslonken. Wat ik nu nog heb is niet meer dan een paar plankjes
vol; dat zijn de boeken waar ik absoluut niet buiten kan. Dat vind ik wel een rustig
idee. Als ik moet worden opgenomen in een bejaardentehuis kan ik ze tenminste
meenemen. De bibliotheek is dichtbij, ze hebben daar alles wat ik wil lezen.’

Het Fanatiek Lezen
‘Londen, Parijs, daar lees ik in café's en parken en in Wenen duik
ik meteen in een Kaffeehaus met een boek’
In Niehove, een Gronings dorp met nog geen driehonderd inwoners, is achter de
vensters van de voormalige pastorie de luxaflex neergelaten. In de kamer waar de
dominee vroeger op zaterdagavond zijn preek voorbereidde, blijft nu een
boekenverzameling beter geconserveerd als het daglicht er niet bij komt. Het huis
heeft veel vertrekken met hoge plafonds - en dat was precies wat IJnte Bottke en zijn
vrouw zochten voordat zij acht jaar geleden in Niehove kwamen wonen. De
belangrijkste eis die aan het nieuwe huis buiten de stad werd gesteld was dat het
voldoende ruimte zou bieden aan de omvangrijke bibliotheek. Bottke, docent
geschiedenis aan de lerarenopleiding Ubo Emmius in Groningen, is collectioneur
van ‘Nederlandse literatuur, kunstgeschiedenis, memoires, dagboeken, geschiedenis,
architectuur, tuinen en Italiaanse reisbeschrijvingen’. De rijen met titels zijn tijdelijk
aan het oog onttrokken door een laag plastic, die de boeken moeten beschermen
tegen de werkzaamheden aan het plafond van de studeerkamer.
Om met zijn literaire smaak te beginnen: ‘Dat zijn dus vooral Hermans, Mulisch,
Reve - de schrijvers die in mijn middelbare schooltijd als baanbrekend werden
beschouwd. De hele golf die daar in de jaren zestig achteraan kwam, probeerde ik
zo goed en zo kwaad als dat ging bij te houden. Toen de experimentelen kwamen,
schrijvers als Jacq. Firmin Vogelaar, heb ik een hele tijd afgehaakt. Ik ben pas weer
begonnen met het volgen van Nederlandse literatuur door boeken van J.M.A
Biesheuvel, Oek de Jong en Nicolaas Matsier. Van Matsier kocht ik toevallig Oud
Zuid; ik
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was in de winkel, bekeek de flaptekst en schafte het me impulsief aan. Ik vond het
erg mooi. Vroeger deed ik dat uitsluitend, bij de boekhandel kopen, de laatste jaren
bestel ik zo'n vier à vijf Engelse boeken per jaar rechtstreeks bij Blackwell in Oxford.
Dat heeft het voordeel dat je regelmatig hun catalogi krijgt toegezonden. Verder lees
ik natuurlijk The Times Litterary Supplement, The New York Review of Books en The
London Review of Books. Schriftelijk boeken bestellen vind ik heel leuk, vooral het
moment dat de postbode na verloop van tijd het pakket komt afleveren heeft iets
feestelijks. Meestal begin ik meteen aan een boek dat ik pas heb gekocht, maar als
ik een paar boeken tegelijk heb ingeslagen, blijft er altijd iets liggen. De grote
achterstand in het lezen van het eigen boekenbezit heb ik in de loop der tijd wel
weten weg te werken.

‘Voordat je de trein instapt nog gauw even een boekje kopen in de
stationskiosk, dat hoort er bij, vind ik’
IJNTKE BOTTKE

Naar de televisie kijken we heel selectief, de meeste avonden zitten we te werken.
Om een uur of elf, als het werk erop zit, pak ik nog eens een boek. Ik lees snel, ik
ben nooit weken met één boek bezig. In de vakantietijd heb ik soms zo'n golf, waarin
ik van één auteur een heleboel boeken achter elkaar lees; anderhalve dag per boek
of zo, dat schiet lekker op. Ik kan eigenlijk overal wel lezen. Ik raap ook alles op dat
leesbaar is, overal waar ik kom graai ik in kranten enzo, een wat hinderlijke
eigenschap misschien. Boeken koop ik de laatste jaren het liefst in gebonden uitgaven
omdat veel van dat paperback-spul na verloop van tijd gaat vergelen en dan laat de
lijm in de rug los. Dat soort aftakelingsverschijnselen, daar kan ik niet tegen. Een
gebonden boek kost meer dan een ingenaaid exemplaar, maar ik denk nooit zo in
termen van geld bij dit soort dingen. Ik ga erg netjes met mijn boeken om. Ik schrijf
er niets in. Ik vlak ook het prijsje niet uit, het is juist leuk als het erin blijft staan, dan
kun je later zien wat het heeft gekost. Pockets schaf ik me hoofdzakelijk aan als ik
op het punt sta een lange treinreis te maken. Voordat je instapt nog snel even een
boekje kopen in de stationskiosk, dat hoort erbij, vind ik.’
IJnte Bottke draait zich om naar de kast. Zijn arm zwaait retorisch door de lucht
als hij op zijn verzameling ego-documenten wijst: ‘Het is nogal een rariteitenkabinet
aan het worden. Ik heb prachtige biografieën van Alberdinck Thijm staan, maar er
zitten ook onbenullige boekjes bij zoals het levensverhaal van Willeke Alberti,
opgetekend door Willy van Hemert. Ik verzamel álles wat er vanaf 1850 op dit gebied
is verschenen. Je staat er versteld van als je ziet wat er op dit gebied is uitgegeven.
Ik heb een zekere schroom moeten overwinnen voordat ik alles zo maar in mijn kast
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durfde te zetten. Laatst kreeg ik van iemand Knal, de memoires van Max Heijmans.
Destijds zou ik zelf niet op het idee zijn gekomen om dat aan te schaffen, nu vind ik
het ergens ook wel vermakelijk. Toen ik hiermee begon, heb ik me achteraf gezien
ook wel eens in de vingers gesneden. Ik kocht eens de biografie van een zekere Van
Vollenhove, een volstrekt onbeduidend werkje over een Hollander die geloof ik met
een Spaanse prinses was getrouwd. Ik vond het gênant, dat boek wilde ik niet houden.
Ik heb het toen meegenomen naar de een of andere boekwinkel en toen ik zeker wist
dat niemand het zag, heb ik dat boek daar in de kast gezet. Naderhand kreeg ik
ontzettend veel spijt van die daad. Het was natuurlijk een raar curiosum; ik heb het
boek ook nooit meer ergens op de kop kunnen tikken. Sindsdien ben ik uiterst
voorzichtig in het wegdoen.’
Er staat een stoel in de kamer. De bureaulamp die erboven hangt is op zodanige wijze
achter de rugleuning gemonteerd dat het schijnsel op de zitting valt. In één oogopslag
is duidelijk dat de stoel een onmiskenbaar doel dient: het meubel fungeert 's avonds
als leesstoel. In de ruimte bevinden zich voorts een kleine schrijftafel, een
geluidsinstallatie met bijbehorend tenminste honderdtwintig grammofoonplaten van
John Coltrane benevens zover het oog reikt degelijke kasten die plaats bieden aan
vijfduizend ordelijk gerangschikte boeken. Zo ziet het domein van een verzamelaar
eruit.
‘Ik kan die boeken natuurlijk onmogelijk allemaal lezen, zelfs als ik tachtig word,
lukt me dat nooit. Het streven is op een dag met het verzamelen te stoppen, maar ik
vrees dat ik nooit zal kunnen zeggen dat ik de boel compleet heb.’ Pach van
Steenderen (33) lijkt zich met zijn lot te hebben verzoend. Door het recent verworven
vaderschap komt hij minder aan lezen toe; voorts ‘eist het lichte zwak voor het café
zijn tol’, zegt hij. Hij studeerde geschiedenis, maar maakte die studie niet af. Leefde
vervolgens enige tijd van een erfenis (‘een deel van dat geld is opgegaan aan boeken,
natuurlijk’) en zag kans zijn hobby te combineren met het beroep dat hij thans
uitoefent: boekverkoper in een kwaliteitszaak in de binnenstad van Groningen.
Nabokov is zijn lievelingsschrijver. ‘Dat duidt op mijn voorkeur voor een
goedgeschreven roman waarbij werkelijkheidsgehalte, de actualiteit en de
betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen van ondergeschikt belang zijn,’
zegt hij, met zorg zijn woorden kiezend. ‘Als ik vroeger met vakantie ging, nam ik
altijd iets van Nabokov mee. Die prachtige gebonden exemplaren die ik in de kast
heb staan, liet ik natuurlijk thuis, je sjouwt je een ongeluk aan die dingen. In
vakantietijd kocht ik dus pockets van Nabokov waar dezelfde verhalen in staan. Als
ik ze gelezen had, schoof ik ze in een nachtkastje van een anonieme hotelkamer.
Degene die na mij kwam, zou daarvan kunnen genieten, dat gaf me een prettig gevoel.
Als ik een bepaalde auteur bewonder, heb ik de neiging om in één klap dan ook maar
meteen álles te kopen wat van de man verschenen is. Dat heb ik tijdenlang gedaan,
tien boeken van één schrijver in één keer. Die verzamelwoede heeft met het lezen
van boeken natuurlijk niets te maken; het naar huis slepen van alweer een half metertje
is as such een vrij absurde bezigheid. Een verzamelaar zou in principe niets hoeven
te lezen. Zo heb ik destijds ingetekend op de verzamelde werken van Vestdijk,
uiteraard met de wetenschap dat ik daarmee een aantal dingen in huis haalde die ik
niet zou lezen. Ik vind dat wie pretendeert zich voor literatuur te interesseren de
morele plicht heeft zo'n verzameleditie te kopen, domweg omdat een dergelijk
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initiatief ondersteuning verdient. Er moet verkócht worden, zeker gezien de beroerde
situatie waarin de literatuur verkeert.’
Een tijdlang verzamelde hij Nederlands-Indische belletrie, wat niet goedkoop was
omdat dat genre bijna uitsluitend antiquarisch
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verkrijgbaar is. Het onderwerp boeide hem, omdat deze literatuur hem informeerde
‘over de maatschappelijke en psychologische aspecten van een paradijselijke
samenleving, die een groot aantal mensen nooit heeft losgelaten’. Het verleden
fascineert hem eigenlijk sowieso. ‘De actualiteit is voor mij per definitie opervlakkig,’
zegt Pach van Steenderen. ‘Als je wilt bijhouden wat er allemaal gebeurt, kost dat
veel tijd, dan moet je op z'n minst dagelijks één krant goed lezen. Waarom zou je
dat doen? Is er wel een principieel verschil tussen de onthoofding van Lodewijk XVI
en het neerschieten van een Boeing 747? De literatuur als onderdeel van de cultuur
onttrekt zich aan dat heen en weer gepraat over kleinere en grotere drama's. Wie ooit
tot een bepaald inzicht wil
‘Toen we in Engeland een keer terugkwamen van een antiquariaat, kon
onze auto de brug niet meer op. Afgeladen met boeken!’
PACH VAN STEENDEREN

komen, kijkt niet in de eerste plaats naar de actualiteit. Stendhal was iemand die
verslag uitbracht van de maatschappelijke en psychologische sfeer van zijn tijd; zijn
Le rouge et le noir behoort tot het imponerendste dat er überhaupt ooit is geschreven.
Stendhal is emotioneel, maar blijft lucide. Er zijn maar weinig hedendaagse schrijvers
bij wie ik dat aantref. Kellendonk, Matsier, het is ambachtelijk wel aardig, maar
inhoudelijk stelt het weinig voor. Oek de Jong is een uitzondering, zijn Opwaaiende
zomerjurken vond ik een toevalstreffer. Die jongen kan iets, hij wil iets, hij wil
eigenlijk verrekt veel, vind ik. Dat lukt hem maar ten dele in dat boek, maar hij
overtuigt tenminste.’
Er zijn weinig mensen in zijn omgeving met wie hij écht over een boek kan praten
om dat - ‘misschien klinkt het wat verwaand, maar het is gewoon zo’ - slechts een
select aantal gesprekspartners minstens zo belezen is als hij. Daar komt bij: ‘Als je
een poging wilt doen écht wat over een boek te zeggen, dan moet een deel van je
psyche, misschien je zwakke of sentimentele kanten, méé in dat gesprek. Daar is niet
iedereen toe bereid.’
Onlangs deed Pach van Steenderen een deel van zijn boekenvoorraad aan de kant.
Ruimtegebrek. Hij zegt: ‘Ik heb in de jaren zestig vrij veel linksige dingetjes gekocht.
Niet zozeer literatuur, maar Trotski en de hele flauwe kul meer. De Vietnam-oorlog,
daar las je natuurlijk ook alles over in die tijd. Al die boeken staan dan tien jaar later
nóg in je kast en dan denk je: mijn hemel. De essentie heb ik destijds goed genoeg
gevolgd. Dat weet ik nog wel. Wat moet ik dan met die boeken?’
Als je in het Engels leest, heb je voortdurend het gevoel dat je op ontdekkingsreis
bent' - en dús leest de Rotterdamse public relations-adviseur Kees Jan Hart bijna
uitsluitend Engelse boeken. ‘Er verschijnt zó ontzettend veel in die taal. Op het
moment dat je denkt dat je álles van Harold Nicholson of Vita Sackville West hebt
gelezen, verschijnt er alweer een nieuwe biografie van ze en die wil je dan natuurlijk
ook hebben.’
In het vliegtuig, in de trein, 's avonds thuis - altijd en overal leest hij; hij scoort
toch zeker wel drie à vier boeken per week. Zijn exemplaren koopt hij het liefst hard
bound, als hij een boeiende pocket heeft gelezen, zal hij altijd proberen ook de
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gebonden editie te bemachtigen. Met uitzondering van John Le Carré, die hij
‘natuurlijk’ ook hard bound leest, zijn detectives de enige boeken die hij zich als
pocket aanschaft. Zo'n vier keer per jaar reist de public relations adviseur naar Londen,
waar hij dan de antiquariaten afstroopt. ‘Daar doe je ontdekkingen, dat is ongeloof-
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lijk. Bijzondere dingen die out of print zijn tref je daar onder een stoflaag aan. Ik
jaag nu al tweeënhalf jaar aan achter deel twee van de memoires van Anthony Eden.
Deel één heb ik gelezen, deel drie heb ik in de kast staan maar het vervelende is dat
ik er niet aan kan beginnen zolang ik deel twee niet gelezen heb. Ik ben ervan
overtuigd dat ik het op een dag vind. Dan gooi ik al het andere waar ik op dat moment
mee bezig ben aan de kant en dan ga ik lezen. Ik zal een antiquariaat nooit een lijstje
titels van boeken geven met de opdracht, die voor mij te achterhalen. Ik wil de
spanning hebben van een tweedehandsboekwinkel binnenstappen en dan gaan snorren.
Dan kan desastreuze gevolgen hebben! Je loopt soms met meer boeken de winkel
uit dan je dragen kunt. Toen we in Engeland een keer terugkwamen van een
antiquariaat kon onze auto zelfs niet tegen een brug opkomen, zo erg was het. Iedereen
moest uitstappen, toen ging het net. Afgeladen met boeken! Natuurlijk heb ik lang
niet alles wat ik in huis heb ook werkelijk gelezen, dat zou onmogelijk zijn. Maar ik
weet precies wat er is, alle titels houd ik bij in een map. Wat ik nóóit doe is een boek
meenemen naar mijn werk; ik ben ervan overtuigd dat ik dan zou blíjven lezen op
de zaak, en dat kan niet. Gelukkig heb ik het zo getroffen dat de mensen waar ik mee
samenwerk allemaal veel lezen. In zakelijke contacten is de eerste vraag meestal wat
je aan het lezen bent.’
Het ontbreekt Kees Jan Hart aan weinig, maar de vervulling van tenminste één
hartewens blijft hardnekkig buiten zijn bereik: in bad lezen. ‘Ik heb het eindeloos
geprobeerd,’ zegt hij. ‘Het werkt net als het ontbijt op bed: de zaak kiepert altijd om.
Dat vind ik zonde. Zelfs als het een pocket is, laat ik 'm altijd halverwege in bad
vallen. Je zit rustig te lezen, je pakt een sigaret en hupsakee, sigaret wordt nat en het
boek wordt nat. Het gaat altijd mis.’
Hij wordt wel een lobbyïst genoemd, een term waar Wessel Bennis (50) weinig op
tegen heeft, ware het niet dat de klank van dat woord enigszins beladen is. Formeel
doet hij aan management consultance, hij adviseert het bedrijfsleven in hun
‘maatschappelijke, niet-commerciële contacten op politiek en financieel terrein’.
Twintig jaar geleden gaven collega's hem al de hint, voor zich zelf te beginnen, maar
na lang aarzelen durfde hij dat tien jaar geleden pas aan. ‘Ik had te weinig vertrouwen
in mijn zelfdiscipline,’ zegt hij. ‘Destijds, toen De donkere kamer van Damocles
verscheen heb ik dat boek in een dag en een nacht onder het genot van twee flessen
wijn in één ruk uitgelezen. Dat kan natuurlijk niet als je eigen baas bent. Gelukkig
blijk ik uitste-

‘Lezen is in mijn geval een puur redeloze verslaving’
WESSEL BENNIS
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‘Natuurlijk heb ik Marcel Proust gelezen, twaalf delen, en de complete
Honoré de Balzac. Er is niets van Dickens dat ik niet ken. Verlaine en
Rimbaud, daar kun je niet om heen, evenmin als om Goethes complete
Faust en eigenlijk alles van Victor Hugo’
MARGARETHA MELIS-MUTSAARTS
kend weerstand aan de verleidingen te kunnen bieden. Ik ga 's morgens direct aan
de slag. Het kost me zelfs moeite om het werk van me af te zetten; ik werk eerder
twaalf uur dan acht uur per dag.’
Nog steeds is lezen de belangrijkste hobby van de Haagse econoom. Hij leest
overwegend 's nachts en in het weekend.
‘Het is zelfs zo sterk dat, zolang ik in een pak zit, met mijn kleren aan, ik me niet
kan overgeven aan lectuur die niets met mijn vak te maken heeft. Daar heb ik een
vrij sterke mutatie voor nodig. Ik moet me bij wijze van spreken eerst uitkleden en
een pyama aandoen om de knop helemaal om te draaien. Zolang ik in mijn pak
rondloop in huis, blijf ik nog wat rommelen achter mijn bureau, lees nog een paar
brieven voor mijn werk - al is het twee uur 's nachts. Als ik me 's morgens om negen
uur al omkleed, is de knop meteen omgedraaid en kan ik meteen gaan lezen. Dat is
heel gek, het is een soort ritueel. Normaal kleed ik me 's avonds om elf uur om en
dan lees ik tot minstens halftwee 's nachts; het wordt ook wel eens drie uur. Ik kan
niet slapen als ik niet gelezen heb. Ook als ik om drie uur 's nachts thuiskom, ga ik
toch lezen tot vier uur, halfvijf. Er zijn mensen die in bed uitsluitend detectives lezen,
maar die behoefte heb ik niet. Ik kan de voor mij moeilijkste stof in bed makkelijk
aan. Ik interesseer me bij voorbeeld voor
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kennistheorie, dus de meer exacte kant van de wijsbegeerte. Dat kan ik om drie uur
's nachts makkelijk volgen. Ik lees ook partituren, dat vermogen heb ik toevallig. Als
ik een symfonie van Brahms wil horen en het is te laat om hem te draaien, dan léés
ik hem. Ik ben altijd met meer dan één boek bezig. Vier à vijf. Tenzij één van die
boeken mijn overheersende aandacht trekt, lees ik ze door elkaar, maar het moet wel
over verschillende onderwerpen gaan. Als ik met een boek over Gerard Reve bezig
ben, dan lees ik tegelijkertijd De val van Marga Minco, een muziekboek en een boek
over economie. Ik lees alles uit. Ik heb wel een plank in mijn kast staan van boeken
die ik nog hoop te lezen, maar ik heb geen plank van boeken die ik nog uit moet
lezen. Ik koop meer boeken dan ik aankan, er zijn boeken die ik al meer dan twintig
jaar heb en waar ik steeds niet aan ben toegekomen. Een andere kwaal van me is dat
ik nooit een boek voor de tweede keer lees, die tijd gun ik me niet. Van De avonden
van Van het Reve heb ik wel de laatste tien bladzijden misschien dertig keer gelezen,
maar niet het hele boek.’
Zijn vakanties staan in het teken van lezen. Met een tas vol boeken stapt hij op
het vliegtuig en bij terugkomst heeft hij alles wat hij zich voornam uitgelezen. Het
echtpaar brengt de vrije weken het liefst in grote steden door, want stadsleven is een
leven dat nooit verveelt. ‘Londen, Wenen, Parijs,’ zegt Bennis, ‘daar lees ik in cafés,
in parken en als ik in Wenen ben, duik ik één van de vele Kaffeehäuser in met een
boek. Ik ben een muziekliefhebber, ik ga erg veel naar muziekfestivals. Daar sleep
ik dan altijd een stapeltje boeken mee naar toe die betrekking hebben op de componist
die daar wordt uitgevoerd of op de stad waar het festival plaatsvindt.’
Zijn literaire voorkeuren liggen bij auteurs die het schrijven afwisselen met andere
bezigheden. Vestdijk als producent van romans heeft hem nimmer geboeid, maar de
muziekessays van Vest-
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dijk las hij wél allemaal, al vond hij die zó afschuwelijk dat hij veronderstelde dat
de romans van deze schrijver dan ook wel niet veel soeps zouden zijn. Het toonbeeld
van een interessant romancier dunkt Bennis een man als Elsschot die zich, zoals
bekend, behalve in de letteren ook in het zakenleven roerde. In die combinatie van
commercie en muze herkent de bedrijfsadviseur iets van zijn ‘eigen maatschappelijke
functioneren’. Renate Rubinstein ‘die dwars tegen de gevestigde meningen durft in
te gaan’, A. Alberts die ‘over een zeldzame diepte en directheid beschikt’, R.J.
Peskens die ‘fantastisch’ schrijft - daar liggen zijn voorkeuren. ‘Dat zijn mensen
voor wie het schrijven niet louter een beroepsmatige aangelegenheid is en die daardoor
ontsnappen aan dat kamertjeszonde-gedoe dat schrijfsters als Mensje van Keulen zo
uitermate vervelend maakt. Het moet een beetje ademen. Gerrit Krol, dat is iemand
die naast het schrijven volstrekt andere bezigheden heeft; dat lees je uit zijn boeken
af. Alleen Gerard Reve vind ik een geval apart; ik denk dat hij de enige Nederlandse
schrijver is die een bijdrage aan de wereldliteratuur geleverd heeft. Mulisch, Hermans
en Reve, dat zijn de enige drie auteurs in dit land die ik helemaal volg. Ik lees heel
weinig buitenlandse talen. Voor een deel is dat luiheid, voor een deel is dat de behoefte
om dingen grondig tot me te nemen, wat bij een vreemde taal naar mijn idee niet
kan, wat de mensen dan ook beweren. Ik spreek praktisch iedere dag Engels, ik lees
ook veel in het Engels voor mijn werk. Ik ken een aantal mensen die hun kast vol
Engelse boeken hebben staan, dat zijn vaak dezelfde mensen die beweren dat er geen
Nederlandse literatuur bestaat. Ik weet dat ze heel weinig communiceren in de Engelse
taal, ik twijfel dus ernstig aan hun absorptie-vermogen. Om die boeken volledig te
kunnen begrijpen, moet je de taal idiomatisch beheersen. Niemand maakt mij wijs
dat hij als niet-Engelssprekende het oorspronkelijke werk van Nabokov tot zich kan
nemen zoals ik geneigd ben een Nederlands boek tot me te nemen.’
Vroeger las Bennis veel poëzie, dat is minder geworden. De laatste jaren beperkt
hij zich tot het herlezen van Achterberg, Bloem, Lodeizen, Lucebert - dichters die
hem ooit veel te vertellen hadden. ‘Ik heb vele eerste drukken gehad van de Vijftigers,’
zegt hij, ‘niet uit verzamelwoede, maar omdat ik er altijd meteen bij was als iets van
ze uitkwam. Als ik vroeger verliefd was, kreeg dat meisje altijd de eerste druk van
een dichtbundel cadeau; op die manier ben ik er heel wat kwijt geraakt. Wie naar
mijn rijtje Ter Braak kijkt of naar mijn rijtje Du Perron, zou zeggen dat ik die boeken
nooit gelezen heb. Dat klopt. Ik heb altijd eerste drukken gelezen. Ik heb me alles in
een latere druk opnieuw aangeschaft, maar nooit herlezen. Ik mis die eerste drukken
in feite wel.’
Zijn belangstelling voor bellettrie is afgenomen, hij grijpt nu liever naar secundaire
literatuur. Vooral de periode rond de eeuwwisseling - de tijd van Wittgenstein, Karl
Kraus, Altenberg, Schnitzler - boeit hem bovenmatig. Daar leest hij veel over. Wessel
Bennis: ‘Vorig jaar in Londen dacht ik dat ik een boek van Sebastian Haffner bij me
had. Ik stapte in bed, wilde gaan lezen en toen bleek dat ik het níét bij me had
gestoken. Dat is in mijn geval een rampzalige ervaring. Dat betekent dat ik dan niet
kan slapen. Dan ga ik uit pure nood hotelhandleidingen lezen of desnoods de bijbel
- ik moet toch wát lezen! Lezen is in mijn geval een volkomen redeloze vorm van
verslaving.’
Het is bijna werk, maar dan in het heel aangename,’ zegt mevrouw Ton
Fokke-Lambriex (64) uit Mook. Iedere ochtend omstreeks tien uur neemt ze plaats
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in haar ‘leeskamer’. Vaak verlaat ze het vertrek niet eerder dan zes uur 's avonds.
Dan heeft ze de hele dag gelezen en nog een avond voor de boeg, waarin ook veelal
een boek wordt opgeslagen. Ze zegt:
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‘Ik ben nogal dwangneurotisch aangelegd, ik ga heel systematisch te werk. Elke dag
van 's morgens tien tot twaalf lees ik gericht over één bepaald onderwerp, dat zijn in
totaal twee boeken per week. 's Middags en 's avonds lees ik allerhande andere boeken,
ik denk zo'n twee à drie per week. Wat op het gebied van de Nederlandse letterkunde
verschijnt, houd ik allemaal bij. Ik heb ooit eens een cursus snellezen gevolgd, dat
scheelt enorm. Daarbij kijk je eerst naar de flap, je overziet de korte inhoud van het
boek en als je leest, let je vooral op de trefwoorden. Susanne Brogger bij voorbeeld,
daar hoef ik echt niet alle toestanden op seksueel gebied van te lezen; als je die
passages allemaal overslaat, heb je zo'n boek binnen een paar uur doorgeworsteld.
Nee, dat vind ik niet zonde van het boek om er zo snel doorheen te gaan, ik vind het
wel soms jam-

‘Je kunt best onderuit gezakt een flutromannetje lezen, maar met een
literair boek moet je goed rechtop zitten’
TON FOKKE-LAMBRIEX
mer van mijn tijd. Die boeken blijven mijn bezit. Hier en daar streep ik erin en maak
wat aantekeningen. Ik zou geen enkel boek dat hier in de kast staat willen missen,
het zijn mijn vrienden.’ Mevrouw Fokke was altijd al een ijverige lezeres, maar de
laatste tien jaar dient haar hobby een speciaal doel: iedere eerste dinsdag en donderdag
van de maand ontvangt ze een groep dames, merendeels artsenvrouwen zoals zij, die
in lezen zijn geïnteresseerd. Ze heeft daar de ruimte voor. Haar man is gepensioneerd
chirurg van een ziekenhuis te Nijmegen, het echtpaar is royaal behuisd. De ene groep
die langskomt verdiept zich nu in Russische romanliteratuur, de andere groep buigt
zich een jaar lang over het verschijnsel historische roman. Mevrouw Fokke bereidt
de ochtendbijeenkomsten nauwgezet voor. Om de thema's met kennis van zaken te
kunnen inleiden, vereist veel leeswerk.
Ze vertelt: ‘Ik moet twee jaar van tevoren het onderwerp weten waar de lezeressen
het over willen hebben, zodat ik een keus kan maken van wat op dat gebied verschenen
is. Een jaar geleden vroegen ze of we iets aan Scandinavische literatuur konden gaan
doen. Daar ben ik me nu op aan het voorbereiden, zodat we er in de tweede helft van
1984 mee kunnen beginnen. Vroeger deden deze vrouwen aan bloemsieren, koken,
tuinieren. Ze vonden van zich zelf dat ze nogal banaal bezig waren en toen hebben
ze mij gevraagd of ik die leeskring wilde gaan leiden. Tien jaar geleden zijn we ermee
begonnen. In al die jaren zijn maar vier van de vierenveertig dames afgehaakt.’
Dat de ingespannen voorbereidingen slechts een relatief kleine groep ten goede
komen, vindt mevrouw Fokke niet erg. ‘Ik vind
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het lezen veel prettiger dan die uren praten voor de groep. Eerlijk gezegd zie ik altijd
op tegen die bijeenkomsten. Ze hebben wel eens gevraagd of ik ergens een lezing
wilde houden, nou, dat doe ik dan met het lood in m'n benen. Als ik die groepen niet
had, zou ik voor me zelf al dat leeswerk doen. Ik heb m'n leven lang aantekeningen
gemaakt in boeken. Als een schrijver een bepaalde plaats in Rusland noemde, ging
ik in de atlas opzoeken waar dat lag. Dat doe ik nog steeds. Als ik een boek wil lezen,
zal ik het nooit uit de bibliotheek halen, ik kóóp het, zodat ik er aantekeningen in
kan maken. Op die manier wordt een boek mijn persoonlijk bezit, daar streef ik naar.
Van de boeken die ik uit moet leggen, kan ik niet zeggen dat ze mij allemaal nu zo
bijzonder boeien. Voor mijn eigen ontspanning ben ik daarom bij voorbeeld in Het
hoge noorden van Potgieter bezig. Dat kan ik mijn lezeressen niet aanbevelen, die
komen daar nooit doorheen. Behalve boeken lees ik natuurlijk de literaire bladen.
Tirade heb ik opgezegd, nu ga ik De Revisor nemen. Raster heb ik ook een tijd gehad,
maar dat is meer op de modernen gericht en ik houd niet zo van de moderne literatuur.
Ik ben meer verzot op Russische literatuur en daar vloeit uit voort, dat ik me aan de
naturalistische Nederlandse literatuur verwant voel. Ik ben naar de promotie van
Wam de Moor geweest, die over Oudshoorn sprak. Ik vond het buitengewoon boeiend,
maar naast me zat een man die zei: wat zit-ie te zeuren, hè. Dat begrijp ik heel goed,
dat was iemand die moderne literatuur las. Ik doe dat ook wel, Vogelaar en Van
Marissing volg ik, je moet er natuurlijk kennis van nemen. Ik kan alleen niet zeggen
dat het me bijzonder boeit. Wolkers hoeft voor mij evenmin, Reve ook niet. Hij heeft
een prachtige taal, daar niet van. De avonden, daar geniet je van, maar toch, als je
één keer Reve hebt gelezen, weet je al zo'n beetje wat je in zijn andere boeken kunt
verwachten. Hermans, Mulisch, Marga Minco, die geven ons iedere keer weer iets
nieuws. Ik vind al dat geschrijf over seks net zo min nodig als die ruwigheden en
schietpartijen waar we op de televisie mee geconfronteerd worden. Ik houd niet van
uiterlijke romantiek, ik houd van Russische romantiek. Toch wil ik ook boeken lezen
waarvan de inhoud mij zal tegenstaan, anders mag ik me er toch ook geen oordeel
over aanmatigen?’ Na de mms vertrok Ton Lambriex op jeugdige leeftijd naar de
universiteit van Bonn, waar toen de mogelijkheid bestond ‘literatuuronderwijs’ te
studeren. Het opkomende fascisme maakte na twee jaar een einde aan het volgen
van deze opleiding (‘We voelden natuurlijk wel dat het niet kón.’) en in 1938 ging
ze als verpleegster werken. Het hartstochtelijke lezen bleef ze erbij doen.
Nu heeft ze een eigen ‘leeskamer’ met vele zuidenden boeken. Hier en daar aan
de wand hangt een citaat, het verzamelen daarvan is een andere hobby. Wonen in
een boekenkast stond er boven een tijdschriftartikel, dát vond ze bij voorbeeld een
goeie, die knipte ze meteen uit. Een andere zinsnede die haar trof, bestond uit het
advies Neem duizendmaal een gedicht op uw lippen en weer ergens anders hangt:
Eertijds schreven ze met ganzepennen eeuwige gedachten, nu schrijven ze met eeuwige
pennen ganzegedachten. Een Rus noemt een ballpoint een eeuwige pen, daar moet
ze dan vreselijk om lachen. Zo'n spreuk hangt dan een tijdje aan de muur, dan bergt
ze het papiertje op in een map en komt er weer iets anders te hangen
Elk exemplaar uit de kast dat ze nodig heeft kan ze onmiddellijk vinden, daar heeft
ze een systeem voor ontwikkeld. ‘Ze staan alfabetisch en op taal: Engels, Duits,
Frans, Russisch, Scandinavisch, Nederlands. Als ik thuiskom met een nieuw boek
registreer ik de auteur, de titel en de categorie onmiddellijk in de kaartenbak. Ik heb
een aparte lijst van boeken die ik gekocht heb, maar nog niet gebruikt. Boeken uitlenen
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doe ik van m'n leven niet meer, je krijgt ze niet terug. Toevallig heb ik net de tekst
opgeruimd die daar hing: Je man leen je niet uit en je boeken leen je niet uit. Het is
natuurlijk erg egoïstisch om boeken alleen voor je zelf te bewaren,
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maar ik heb ze gewoon nodig. Ik zie bij voorbeeld in de krant een artikel over Proust
- nóú, toevallig heb ik de verzamelde werken van Proust. Naar aanleiding van zo'n
stuk ga ik daar dan eens een uurtje in zitten lezen; ik kan dus geen boek missen.’
Mevrouw Fokke kan ochtenden, middagen en avonden doorbrengen met lezen.
Aan niets of niemand heeft ze dan behoefte. Ze geeft toe dat dergelijk gedrag
ongezellig kan zijn voor de omgeving waarin ze verkeert. Wie leest, sluit zich af
voor onringende gebeurtenissen. ‘Maar ik betwijfel of televisie kijken wél gezellig
is. Naar de televisie kijk je onderuit gezakt, met een zak chips in je hand en een fles
bier naast je. Als ik hier 's avonds langs de straat loop dan zie ik overal de buis aan.
De mensen die kijken zitten niet rechtop in hun stoel. Een boek moet je rechtop lezen.
Je kunt best onderuit gezakt een flutromannetje lezen, maar met een literair boek
moet je goed rechtop zitten.’
Dit is beeldspraak van een taxichauffeur: ‘Een vlek op een bladzijde is als een
ruitenwisser die verkeerd staat op het raam: je ziet alles, maar het stoort.’
De chauffeur heet Gerrit Rooks (30) en zijn taxi bestuurt hij vrijwel uitsluitend in
de weekenden 's nachts door Assen. De rest van de week is met lezen gevuld. Tien
jaar geleden liet Rooks zich inschrijven als student Nederlands aan de universiteit
van Groningen, maar de studie wil niet erg vlotten. De sfeer aan de universiteit stuit
hem tegen de borst, hij mist er de werkelijke bezetenheid van alles wat met literatuur
heeft te maken. ‘Als ik op het instituut kom, is de begroeting altijd: hallo, hoe ver
ben je met je studie? Er wordt nooit gevraagd of je onlangs soms nog een mooi boek
hebt gelezen. Daar knapte ik een beetje op af. Ik lees veel, te veel misschien, van
studeren komt weinig meer terecht. Literatuur heeft op mij de uitwerking als van
drank: het brengt me in een andere sfeer, ik ben eraan verslaafd geraakt en nu kan
ik er niet meer buiten. Als ik zo door blijf gaan, komt natuurlijk onherroepelijk de
dag waarop ik maatschappelijk ongeschikt zal zijn. Het is een geleidelijk proces. Ik
kwam niet in aanmerking voor een volledige studiebeurs, ik wilde evenmin afhankelijk
zijn van mijn vader. Toen ben ik erbij gaan werken als taxichauffeur, dat heeft tijd
genomen. Het is nu heel moeilijk om daarmee te stoppen. Waarom zou ik ook? De
manier waarop ik nu aan het lezen ben vind ik niet terug in mijn studie.’
Tien jaar geleden had hij nog maar ‘een klein plankje met boeken’ in zijn bezit,
nu buigt de vloer van zijn woonkamer bijkans door onder de zware verzameling
publikaties. Wegens plaatsgebrek in de kast liggen rijen stapels naast elkaar op de
grond. Gerrit

‘Ik moét lezen. Als ik een avond niets gelezen heb, voel ik dat de boeken
mij aankijken’
GERRIT ROOKS
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Rooks: ‘We hadden thuis geen boekenkast. Ik kom uit een gereformeerd gezin, mijn
ouders vonden lezen ook niet nodig. Dat ik desondanks veel ben gaan lezen, komt
door een leraar Nederlands op de hbs. Dat is het klassieke verhaal natuurlijk. Ik heb
niet lang les van hem gehad, na een jaar is die man van school gepest. Hij was de
wanhoop nabij toen hij in één van zijn laatste lessen uitriep: is er dan helemaal
niemand die iets heeft opgestoken van wat ik jullie het afgelopen jaar verteld heb?
Toen heb ik me verstout en me in de klas onmogelijk gemaakt door te zeggen: jawel,
ik. Want dat wás zo. Hij was me zo dankbaar voor mijn reactie dat hij me een boek
gaf: Serpentina's petticoat van Wolkers. Ik vond het heel mooi. Nadat ik het thuis
verteld had, was ik dat boekje op een gegeven moment kwijt. Ik heb het mijn vader
nooit durven vragen, maar ik heb sterk het vermoeden dat hij het weggemieterd heeft.
In 1976 heb ik een nieuwe druk gekocht, een veel mooiere editie. Toch mis ik dat
eerste exemplaar van Serpentina's petticoat in mijn kast; zo'n boek is bijna
onvervangbaar.’ In Groningen ontdekte hij de antiquariaten waar hij voor het eerst
boeken voor zich zelf kocht; vóór die tijd was een boek vooral iets dat hij cadeau
deed of kreeg.
‘Ik moest het leren, boeken kopen was me niet bijgebracht,’ zegt hij. ‘Ik weet nog
dat ik in de tweedehandszaak van de heer Nap de toneelwerken van Herman
Heijermans zag staan, drie deeltjes voor dertig gulden. Ik twijfelde. Dertig gulden
vond je in die tijd toch wel een hele uitgave. Thuisgekomen hakte ik de knoop door.
Ik doe het, dacht ik, dan maar een week macaroni eten. Ik terug naar de heer Nap,
maar die had drie deeltjes inmiddels al verkocht. Dat was het moment waarop ik
besloot, dat me zo iets nooit weer zou overkomen. Als ik nú ergens in een winkel
een boek zie liggen dat ik wil hebben, dan koop ik dat. Ik ding niet af in
tweedehandszaken. Als ik het niet kan betalen, moet ik er niet aan beginnen. Ik
probeer mijn kooplust wel te beperken tot de gebieden die mij werkelijk interesseren.
Dat zijn de Nederlandse literatuur, wat buitenlandse literatuur, toneel, geschiedenis
en kunstboeken. Mijn middelen zijn beperkt. Ik ben niet iemand die na het verzilveren
van een kascheque met vijfhonderd gulden op zak langs de etalage van een boekhandel
moet lopen. Dat doe ik dan ook niet. Over het algemeen heb ik, net als de
hoofdpersoon in Kaas van Elsschot, last van schroom om winkels binnen te gaan.
In een supermarkt kan ik lang staan aarzelen welke soort jam ik moet kiezen. De
enige winkel die ik doelbewust binnenstap en waar ik geen moment aarzel, is de
boekhandel.’
In de taxi, onder diensttijd, leest Gerrit Rooks uitsluitend kranten en weekbladen.
Boeken laat hij thuis, sinds zijn exemplaar van Willem van Toorns Bataafsche arcadia
door een kwaadwillende passagier werd gestolen. Daar komt bij dat een boek snel
smerig wordt in zo'n taxi. Tussen twee ritten door is het moeilijk om de noodzakelijke
concentratie voor het lezen op te brengen. ‘Ik moet de rust hebben om te lezen,’ zegt
hij. ‘Pen en papier erbij, als ik iets tegenkom dat me van belang lijkt, noteer ik dat
even. Ik moet eerst altijd voor me zelf de condities scheppen waaronder ik kan lezen.
Dat kan nogal frustrerend zijn. Mijn vriendin en ik zijn onlangs drie weken met
vakantie naar Ameland geweest, waar ik me had voorgenomen om Céline te gaan
lezen. Elke avond nam ik me voor daaraan te beginnen, want ik heb die drang, hé.
Ik móét lezen. Als ik een avond niets gelezen heb, voel ik dat de boeken mij aankijken.
Om die reden heb ik wel eens overwogen alle boeken die ik niet gelezen heb uit de
kast te halen en apart te zetten. Van Céline ga ik zitten genieten, dat weet ik. Ik de
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vakantie heb ik steeds geprobeerd de sfeer te scheppen van, vanavond ga ik met
Céline aan de gang. Het lekkerste voor het laatst bewaren, dacht ik. Zo werd het
steeds weer uitgesteld. Het gevolg is, dat ik er nu nóg aan moet beginnen.’
RUDIE KAGIE
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Op het het vlies van een duivels oog
vervolg van pagina 30
ding van een schilder willen zeggen: ‘Net echt.’ Maar Brakman zou Brakman niet
zijn als er niet ook ‘verhalen’ verteld werden. De aankondiging daarvan doet de
douanier wanneer hij zijn metgezel vele (meest absurd-komisch geformuleerde)
voorwaarden stelt voor het gezamenlijk reisje. Was de douanier immer al gesteld op
een rustig, zelfs enigszins voornaam toilet, nu het duivelsoog op hem gevallen is,
wordt het depot der excrementen van bijzonder belang. Van Kol krijgt de opdracht
van ieder hotel waar zij zullen logeren een klein overzichtje van het toilet te maken:
‘Ik wil weten of de pot gebarsten is of wiebelt. Hoe is de bril, is er een trekhaak,
drukknop of een touw met een vies zwart knoopje. Hoe is het licht, is er te lezen, is
er veel aanloop. Ik haat aanloop als ik zit te mijmeren of te lezen. Dat anderen me
dit moeten vertellen komt doordat ik zo veel van verhalen hou.’ Hij wordt op zijn
wenken bediend - hoe fascinerend zijn de toiletten en de inscripties op de deuren:
daar zitten ook hele verhalen achter: ‘Bij de hormonen van Hercules en Afrodite, dat
noem ik pas een paringsprotocol, alle hete en zwoele zomeravonden zijn daar kras,
kreet en kerf geworden, alle bronst is vertaald in telefoonnummers, en wie de glans
meeheeft ziet een heel volk dat met zweterige handpalmen door die deur heen wilde.
Ik zag fallussen in het hout gegutst van een kracht het land van Rembrandt waardig,
en vulven die werkelik wenend moeten zijn nagetrokken. Als je goed kijkt kun je vele
lagen van hitsige dagen zien, is dat ook niet geschiedenis, amice?’ Bij zo veel
taalvirtuositeit kan de oude Van Kol slechts trillend verbleken.

Bejaardenoorlog
Maar ook de ‘echte’ verhalen mogen er zijn - wat wordt er tijdens de reis weer verteld!
De douanier vertelt over ‘de man met de parelgrijze hoed’: een meeslepend verhaal
over twee gelieven en een onheilspellende paardepoot in het duivelsgat - de vroegere
oubliette - van het kasteel te Bentheim. Later zal de gruwelijke betekenis van zijn
woorden duidelijk worden. Voortdurend, op de meest onverwachte plaatsen en
momenten, kruisen de pensiongasten uit De Groene Jager het pad van de heren en
steken hun verhalen af, vol gruwel en weemoed, vol erotiek en dood. In een hotel in
Deventer ontmoeten de gezellen zelfs ‘de parelgrijs uitgevoerde als een waarlijk
ongelooflijk feit’, in gezelscap van wie anders dan de Bahlsen cakes. Aangemoedigd
door de douanier, die na het diner bij een goede sigaar wel een ‘schoon verhaal’ wil
horen, schildert de parelgrijze de wrede historie over het vierendelen van een boer,
gesitueerd in Galicië, ‘want daar kan meer’. Een van de Bahlsenkoekjes geeft een
romantisch variant; de heer Van Kol ‘leed intussen hellekwalen’.
Het doel van de reis is echter het kuuroord Bentheim, ‘oord van verlossing’. Een
wat dubieuze aanduiding, want daar breekt de hel pas goed los. Er ontbrandt een
hevige strijd tussen de kuurgasten en de plaatselijke bejaarden die de vorm aanneemt
van een ware dodendans op de walsende muziek van veel zwaar koper en grote
trommen. Maar de climax is toch wel het ogenblik dat Van Kol ‘als een figuur uit
een schilderij van Goya’ op de kasteeltoren verschijnt - pogingen van de douanier
het gevaar te keren ten spijt is een van de Bahlsen cakes, die eindelijk verenigd leek
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met de naar haar smachtende Van Kol, onder het uitstoten van ‘een abnormaal rauwe
gil’ in het duivelsgat met de paardepoot gevallen. Of juister: in het eerder door de
douanier vertelde verhaal van ‘de man met de parelgrijze hoed’ gevallen.
Wat rest is satanspret. Niet bij de douanier - die schijnt ‘verlost’ - maar bij die
hoffelijke man ‘met zo'n lachje’: de parelgrijze. ‘“Was dat nou nodig?” riep de
douanier verbolgen, “zo'n mooie, gevulde vrouw”. “Dat viel aardig tegen,” zei ik,
“van buiten bol, van binnen hol.”’ Daar is plotseling de ik-verteller weer, in een
nieuwe gedaante; de rol van de douanier is uitgespeeld. In de verte klinkt het bekende
zacht stompende geluid van een aanrukkende menigte. ‘Daar ging ik: in mijn gat
getrapt, aan mijn haren gerukt, om de oren geslagen, maar één moedige daad wil
ik hier toch niet onvermeld laten, met uiterste krachtsinspanning draaide ik mijn
hoofd om en schalde achter mij: “Heer tollenaar!... wij zien elkander weer!!...”’
Duivelskunstenaar Brakman is niet verslagen; voor de Algemene Belangen van
zijn personages én zijn lezers zal deze verschrikkelijke kijker ongetwijfeld nog heel
wat verbluffende staaltjes van verbeelding op papier schilderen.
■
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Vlot type, met gekwetst ego
Hoe Nis van der Horst hedendaagse barrières neemt
Met Wolf is alles in orde door Nis van der Horst Uitgever: Meulenhoff,
327 p., f29,50
Diny Schouten
Hoe smakelijk is andermans seks? Er moeten mensen zijn die daar anders over denken
dan ik, want de stapel soft porno bij de sigarenboer op de hoek vergeelt voor mijn
ogen nooit merkbaar. Voor een meer sophisticated publiek zijn er enquêtes als
Hite-Report en Wat vinden vrouwen zelf van seks? die ondanks hun zwaarwichtig
air van wetenschappelijkheid gekocht worden voor de geile passages.
Althans, dat beweerde laatst iemand in Intermediair, in een artikel dat er, gesteund
door een interessante lijst voorbeelden, op wees dat Shere Hites voze
wetenschappelijke pretenties in een eeuwenoude traditie passen. Over wat ‘porno’
was deed de auteur niet al te moeilijk. Hij beriep zich op een doeltreffend citaat van
een Amerikaanse socioloog (die het op zijn beurt ook wel ergens zal hebben gelezen):
‘boeken die men met slechts één hand leest’. Van Nis van der Horsts debuut Met
Wolf is alles in orde, dat geen pagina ongeneukt laat (‘Ik ga nou eenmaal graag goed
geneukt de straat op’), heb ik even gedacht dat het onder die efficiënte definitie viel.
Het is er niet opwindend genoeg voor. Misschien omdat de boodschap al te
dubbelzinnig is! Vies is lekker, vindt Wolf, maar de seks van zijn vrouw met een
ander is smerig: ‘Het was geen prettig gezicht. Vrouw en vriend, halfnaakt op het
bed. Innig ineengestrengeld. Zwetend. Ritmisch bewegend. Zich niet bewust van een
paar ogen in het donker. Dit overleef ik niet, dacht Wolf.’
De schrijver heeft zich geloof ik niet gerealiseerd, dat de lezer ook Wolfs uitstapjes
als ‘de beste neuker van het Westelijk Halfrond’ moet zien te overleven.
‘Een thema-roman over de ontrouw in de liefde, een ontmaskering van de
getrouwde man, een aanklacht tegen de hyprocrisie van het huwelijk en een pleidooi
voor de werkelijke volwassenwording van de man,’ noemt de flap het. Het probleem
is hier helaas niet dat deze ronkende gemeenplaatsen alles verwoorden wat het boek
níét is, maar dat er binnenin nog veel ergere staan.

Nis van der Horst

Open huwelijk
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Wolf, enig hoofdpersoon (alle anderen blijven even karakterloos als naamloos: ‘zijn
ex’, ‘zijn vriendin’, ‘zijn compagnon’, ‘zijn therapeute’) wordt na twintig jaar ‘open’
huwelijk het huis uitgewerkt door zijn geëmancipeerde vrouw, want die vindt zich
zelf nog niet zelfstandig genoeg. Volgens Wolf heeft ze haar zelfstandigheid tot
dusver ‘wat eenzijdig ontwikkeld’, waarmee hij bedoelt dat ze ‘contacten heeft met
andere heren’, door hem ook wel ‘kutzwagers’ genoemd. Wolfs taaleigen maakt hem
werkelijk tot een vlot type, zij het met ‘een gekwetste ego’. Wolfs probleem is, dat
‘zijn seksualiteit zo nu en dan een uitstapje met hem maakt’. Daardoor heeft hij
weinig verweer tegen het recht dat zijn vrouw opeist op ‘haar vriend’. Maar Wolf
blijft het niet leuk vinden, want er is tenslotte verschil tussen ‘actief en passief vreemd
gaan’. Bovendien voelt hij zich intellectueel in een hoek gedreven. De dame in
kwestie leeft namelijk in de wereld van Het Goede Boek, waarin men Miller, Marquez,
Borges en Kafka gelezen heeft, in die volgorde, terwijl de arme Wolf, die immers
voor zijn gezin moet zorgen, nauwelijks tijd heeft om The Alexandria Quartet van
Lawrence Durrell uit te lezen.
Omdat Wolf ‘zijn echte persoonlijkheid’ verbergt, moet hij van zijn vrouw in
therapie. Veel helpen doet het niet. De therapeute weet na enige maanden te vertellen
dat Wolf ‘vliegensvlug muurtjes om zich heen metselt’ als iets of iemand te dicht in
de buurt komt. Volgens haar moet Wolf leren om ‘over zijn barrière heen te springen’.
Kortom, het is niet helemaal de wereld van Peter Stuyvesant, maar vergelijkbaar
is het wel. Het is de wereld waarin mensen ‘een schil van zich afpellen’, ‘werken
aan hun relatie’, zich ‘beter in hun vel voelen zitten’, en waarin de échte
persoonlijkheid open, extravert en éérlijk is. Het verbijsterende is, dat al dit afgekloven
mensen-van-nu-proza gepresenteerd wordt zonder zelfs maar een gering vermoeden
van ironie. Wolfs ‘ruilpartner’ (heet dat zo, in NVSH-kringen?) spreekt over ‘in
elkaar gaan’, waar onze hoofdpersoon om blijkt te kunnen lachen, maar aan zijn
argeloze synoniemen voor hetzelfde: ‘contacten met dames’, ‘je weet wellen’ en
‘mijn bezigheden’, lijkt hem nauwelijks iets grappigs op te vallen, zodat het boze
vermoeden rijst dat ook de auteur er niets anders mee bedoelt dan zich geestvol uit
te drukken. Tenslotte laat hij Wolf ook ‘een alcoholische versnapering’, ook wel
‘een consumptie’ nemen, heeft Wolfs vader het ‘aan z'n tikkertje’ en zit Wolf tot
tweemaal toe ‘het land te verdedigen’. De schrijver is bovendien te onervaren of te
ongeletterd of beide om te weten dat je de lezer niet voortdurend moet vertellen wat
hij al weet, ook niet in ‘korte, filmische scènes’.
De 327 bladzijden moeten trouwens toch al vlug vol zijn geweest, met zinnetjes
(zelden samengesteld) die nimmer de tien woorden te boven gaan: ‘“Dit is de echte
Wolf”, zei hij. “Niet meer een man met een façade, een fake-figuur. Die is weg. Dood
en begraven. Dank zij jou.” “Laat de echte Wolf dan maar eens voelen. Het is tijd
om in me te komen.” Wolf ging op haar liggen. Ze spreidde haar benen verder en
leidde hem naar binnen.’
Maar de échte Wolf, zonder façade en fake, houdt toch niet zo erg van zijn
zelfverzekerde vriendinnen, voor wie neuken zo iets is als een borrel drinken. Waar
hij, de échte Wolf, in zijn crème appartement met dure geluidsinstallatie en Maserati
3500 GT in de garage, in dezelfde succesvolle pose als die van de auteur op het
omslag (modieuze outfit: managersbril, snor, crème blazer en sjaaltje), van droomt,
is een gezellig burgertrutten-gezinnetje waar de problemen overzichtelijk zijn. Al
die vrijgevochten vrouwen ook, die brutaal evalueren of hij het wel goed kan!
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De Haagse Post wist zo nu en dan nog wel een aardige reportage te wringen uit
de hedendaagse geestelijke armoede van mensen die elkaar onophoudelijk schat
noemen. Maar hun problemen zijn zomin interessant als hun seks of hun attributen.
‘Ik hou van mensen met een beetje manieren, smaak, enig inlevingsvermogen, iets
méér ontwikkeling dan de gemiddelde Readers Digest lezer, mensen die hun succes
niet afmeten aan hun keukenapparaten en hun auto's.’
Dat zei Raymond Chandler, die tobde met het probleem dat zijn boeken bevolkt
raakten met dweilen van mensen. Chandler leed onder ze. Bij Nis van der Horst valt
dat er niet aan af te lezen.
■
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Vriezen en dooien
De gevonden voorwerpen op Bernlefs wintertocht
Winterwegen door J. Bernlef Uitgever: Querido 54 p. f 19,50
Rein Bloem
Een dichter die als embleem voor zijn poëzie zowel een reiger als een mus uitkiest,
moet wel een man van uitersten zijn. Reiger, symbool van stilstand, tijdeloosheid,
mus symbool van beweeglijkheid en momentopname; tuurder in het eeuwig stromend
water versus bermtoerist.
Die dichter is Bernlef en voor hem gaat inderdaad op dat die uitersten elkaar raken:
aanwezig en afwezig, doodgewoon en bijzonder, zijn keerzijden van dezelfde
medaille, de vogels van zo diverse pluimage zijn een paspoort in duplo.
In Bernlefs nieuwste bundel, voorbereid door een reeks van andere, is de grootste
tegenstelling die tussen leven en dood, maar raken doen die uitersten elkaar eigenlijk
niet meer, ze vallen samen of begeleiden elkaar, beurtelings spelend voor boven-en
ondertoon. Winterwegen is daar een goede titel voor:
Niet alleen voetsporen, de achterwaarts
wijzende patrijzeprenten in de sneeuw,
maar ook de winterwegen,
smalle looppaden tussen schuur en erf
op geen kaart te vinden
Ieder huis rust als een spin
in 't midden van zijn eigen wegennet
Een tijdelijke taal
zoals het blaffen van een hond
stemmen achter een bosrand
Taal die niet begrepen hoeft te worden
zoals een kinderkrabbel: teken van
iets dat achter de rug is
Wanneer de winterwegen smelten
blijft het vermoeden van een landkaart
onder onze voeten
De eerste zwaluwen hoog in de
lege lucht, zij kunnen hen lezen wellicht
zij volgen andere wegen.

J. Bernlef, Foto Steye Ravier
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Het hangt van het standpunt af of de eigen wegen in of uit het beeld zijn, wie
genoeg afstand kan nemen is boven de tweeheid verheven, beschouwt vriezen en
dooien als eender. Een reeks van formuleringen en beelden spelen met die vorm van
willekeur. Ik kies er een aantal:
- hoor je beweging
voel je stilstand
- zoals op een windstille dag
de wandelaar
optornt tegen zijn storm
- lege glazen en volle asbakken
- op deze plek gaat alles verloren
wordt alles bewaard
- van buiten façade is, van binnen één wemeling
- door afwezigheid schittert hij even
In het laatste voorbeeld heeft Bernlef een gelukkige hand in een vervelend cliché,
nog mooier is Geluk bij ongeluk, waarin een qua decor en weersomstandigheden
tegenstrijdig Brescia, dood en leven in een ziekenhuis en opgraving op elkaar betrekt.
In Bernlefs vorige bundel, Alles teruggevonden/niets bewaard (1982) lag het accent
in de tweespalt op leven, eigenlijk herleving van liefde. In déze bundel heeft het
zwijgen, als stem van de dood, het laatste woord:
‘Geen leven leiden wij
maar mogelijkheden
Als een cijfer reizend
van formule naar formule
zonder het te weten
De kans voortijdig op nul
te eindigen klein
Maar nu nog zo levensgroot
dat hij nabeeft in haar handen.’

Hier klinkt nog verzet tegen de onberekenbare dood in door, gaandeweg in de bundel
speelt meer aanvaarding en zelfs uiteindelijke keuze mee. In de bescheiden reeks
Unstern (Franz Liszt) wordt dat verwoord als een ontruimingsbevel, de zonder variatie
herhaalde toonladders of losse, indringende noten uit de laatste pianowerken van de
zich vroeger als klavierleeuw werende componist:
‘Als een mol speelde hij
zich de grond in
Verdwenen.’

De bundel eindigt met een nog verdergaand zwijgen, zoals dat in Paul Celan, voorbij
de praatgrens geraakt, te beleven valt. Bernlef werkt naar dat kale slotakkoord drie
afdelingen lang, gedicht na gedicht, toe, onderweg dingen in de gaten houdend of
opgravend die de uitersten in zich hebben, om en om, al naar gelang je ze bekijkt.
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De martelwerktuigen in Brugges Gravensteen (moet dat overigens niet Gentse
Gravensteen zijn?) zijn niet meer of minder dan gevonden voorwerpen langs de weg,
de lente is niet anders dan de geschiedenis, gesloten als een vuist. Wat op wezenlijke
verschuiving lijkt te wijzen, verhuizen en reizen, brengt maar niet of nauwelijks even
een verandering teweeg, ingesleten wegen verdwijnen al gauw in 't nieuwe
uitgangspunt, een zoekende hotelgast in een goed hotel vindt in de immer lege laden
van zijn kamer niets anders dan zichzelf na zijn vertrek.
Het omgekeerde is ook waar: Bernlef vindt op zijn particuliere winterweg steeds
dingen zonder dat ze gezocht zijn. Veel begrip hoeft er niet aan te pas te komen, ze
lijken aan alle menselijke bemoeizucht voorbij. In het titelgedicht is sprake van een
kinderkrabbel: teken van iets dat achter de rug is, in het slotgedicht gebruikt Celan
zijn schrijftanden niet meer, in het openingsgedicht groeit Bernlef als Brakmans ene
mens naar de ogenschijnlijk levenloze dingen toe:
‘die ene mens die in mij groeit
in richting en in zwijgen naar hen toe.’

Zo is de bundel van begin tot eind een jaarring en op elk punt van de cirkel maakt
het niet veel uit of het vriest of het dooit.
■
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Zonder het pantser van de ironie
De Verzamelde Gedichten van Hans Andreus
Verzamelde Gedichten door Hans Andreus Uitgever: Bert Bakker, 1175
p., f69,50
Aad Nuis
Met het aan Hans Andreus gewijde septembernummer van Bzzlletin is iets
merkwaardigs aan de hand. Hij wordt weliswaar in het ene artikel na het andere
geprezen als een groot dichter, maar dat gebeurt telkens op een defensieve manier.
Het lijkt of hij in bescherming moet worden genomen tegen venijnige aanvallen maar zulke aanvallen hebben bij mijn weten nooit plaatsgevonden. Hoogstens is hij,
in de tweede helft van zijn dichtersloopbaan, nogal buiten de algemene aandacht
geraakt. Tijdens die veronderstelde veronachtzaming door het lezerspubliek en vooral
tegen de zwijgzaamheid van de kritiek voeren de medewerkers aan dit nummer elk
op eigen manier hun pleidooi - en geven daarbij de imaginaire tegenstander allerlei
bedenkingen tegen Andreus toe die eigenlijk nooit eerder zo duidelijk onder woorden
zijn gebracht.
Harry Scholten bij voorbeeld denkt dat de distantie tegenover Andreus te maken
heeft ‘met een karikatuur van deze dichter, welke vaag en hardnekkig opdook en
opduikt: die van een zanger die, met wijn en stokbrood in zijn ransel zwervend langs
de wegen, vagebonderende liedjes zingt over licht en liefde’. Vervolgens legt hij snel
uit dat Andreus' poëtisch gezwerf zeer serieus moet worden genomen, en besluit
streng: ‘Juist de motieven in zijn werk die aanleiding geven om hem in een dergelijk
associatieveld te situeren, blijken verder te reiken en de draad te vormen die leven
en poëzie verbinden tot essentieel dichterschap.’ Dat is taal waarbij de argeloze lezer
elke lust tot flierefluiten vergaat.
Peter Berger en Han Sijthoff wijzen beide op de gemakkelijke aanspreekbaarheid
van de jonge Andreus voor de middelbare scholieren die zij ooit waren, al werpen
ook zij de suggestie verre van zich dat hun destijds wellicht wat al te gemakkelijke
ontvlambaarheid de held van hun jeugd hen zou mogen worden aangerekend. Voor
Sijthoff is Andreus een groot dichter omdat hij door zijn thema bij andere grote
dichters hoort: Van Ostayen, Nijhoff, Bloem en Achterberg, die ook allemaal ‘door
middel van het woord een volmaaktheid willen creëren door het opheffen van
tegenstellingen’.
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Hans Andreus, foto Eddy Posthuma de Boer

Berger wijt de latere veronachtzaming aan het feit dat de ware poëzie, zoals
vertegenwoordigd door Andreus, ‘van huis uit een vorm van omgang met het
metafysische’, eerst in de steek is gelaten door de jeugdcultuur, en vervolgens door
de dichters zelf, want die hebben dat metafysische levensbesef inmiddels ook
verloochend: ‘Techniek en tekst, daar gaat het om. Om de kunstmatige stylering van
het leven. En wat moet Andreus daar nog? Hij is niet koud, hij is een eeuwig verliefde,
een wanhopig aan het leven verslingerde dichter, op zoek naar medemensen, op zoek
naar een goddelijke vonk.’
Barber van de Pol, die Andreus als kinderboekenschrijver behandelt, is vol lof,
maar geeft toe dat er wel argumenten zijn die tot een minder geestdriftig oordeel
kunnen leiden: dat hij ‘naast schitterend werk ook niemendalletjes of zelfs flauwiteiten
afleverde’; dat hij wel heel erg mild en zachtzinnig is ‘en met wat kwade wil
gemakkelijk sentimenteel overkomt’. Rob Schouten ten slotte schrikt als hij voor het
eerst sinds lang de befaamde Sonnetten van de kleine waanzin overleest. Hij is hevig
teleurgesteld. ‘Ze leken me opeens zeer gedateerd en zelfs behoorlijk candlelightesk
en “soft”.’ Maar ook hij haast zich de ongunstige indruk weer weg te nemen: ‘Maar
als je ze vaker leest, en dan allemaal in hun grote verband en volgorde, dan winnen
ze toch weer aan diepte en doorleefdheid. En nu ik deze woorden opschrijf ben ik
van mening dat het ondanks de aantoonbare veroudering toch belangrijke poëzie is,
groot misschien wel.’

Het zonlicht pizzicato
Wat al deze sterk uiteenlopende benaderingen gemeen hebben is de onzekerheid in
het oordeel. Alleen Schouten komt daar duidelijk voor uit, de anderen hebben de
neiging de negatieve kant van hun aarzeling te projecteren op stilzwijgende anderen,
maar bij allemaal blijft de twijfel op de achtergrond zeuren, hoe krachtig de termen
ook zijn waarin het positieve eindoordeel wordt verkondigd. Als zoveel welwillende
beoordelaars hetzelfde overkomt, moet het wel liggen aan het werk van Andreus
zelf.
Voor het eerst is het nu mogelijk een goed overzicht te krijgen van dat werk, en
een globale indruk van levensloop en persoonlijkheid van de maker ervan. Dat ligt
in de eerste plaats aan de bijzonder fraaie uitgave van de Verzamelde Gedichten, een
dundrukeditie die alle ooit gedrukte bundels en in tijdschriften gepubliceerde
verspreide gedichten bevat. Er bestaan eerdere verzamelbundels, maar daarin is
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Andreus soms wonderlijk met zijn eigen werk omgesprongen. Er wordt ook nog,
naast een deel proza, een deel verantwoording aangekondigd met alle varianten, maar
dat is voor geleerden. De gewone poëzielezer, als die nog bestaan, is met dit deel al
zeer geholpen. Aanvullende informatie kan hij vinden in het genoemde nummer van
Bzzlletin, dat naast de artikelen die ik aanhaalde ook veel bio- en bibliografische
informatie bevat. Daarnaast verscheen onlangs een handzaam boekje over Andreus
van Jan van der Vegt, met de toepasselijk woordspelige titel Dichter bij het licht.
Eerst de grote lijnen. Andreus, geboren in 1926, schreef al voor de oorlog gedichten,
die zijn vriendje Bertus Swaanswijk op het idee bracht hetzelfde te gaan doen, met
Lucebert als uiteindelijk resultaat. Na de oorlog zat Andreus een tijdje op de
toneelschool, maar vervaardigde toch vooral hele bundels vol traditionele verzen die
hij niet gepubliceerd kon krijgen, waarvoor hij achteraf zeker dankbaar zal zijn
geweest. Toen de grote vernieuwing begon, zat hij dicht bij het
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vuur. In 1951 verscheen zijn debuurt, Muziek voor kijkdieren, die hem tot een van
de bekendste nieuwe dichters maakte, - en van die dichters degene die bij een eerdere
generatie nog het meest in de smaak viel. Liedjes over het morgenlicht (‘ik hoor het
licht het zonlicht pizzicato’) wisselen af met lichte melancholie over booglamplicht
en regen (‘De regen van noem mij desnoods geen regen... de hemel zwijgt en zwijgt
van enzovoort’), terwijl er ook al heel wat meisjes met sentimentele ogen,
roekoemeisjes, toedoemeisjes en in bed luid zingende witboekmeisjes te vieren vallen
tussen het eenzaam lopen langs straten door. Als de bundel uitkomt, zit Andreus al
op uitnodiging van Vinkenoog in Parijs. Hij wordt er stormachtig verliefd en trekt
met zijn Odile naar Rome. De bundels Italië, De taal der dieren en Schilderkunst
zijn heftiger en gretiger: ‘Ik sleep er god en alleman bij’. Toch wordt hij, ook in die
periode, nooit een onbekommerde taalkneder als Lucebert. Het destijds veel geciteerde
‘Gejaagd worden en als wolven jagen/achter de taal aan de long uit de mond’ heeft
achteraf iets amechtigs. Deze periode van hoogspanning in leven en werk brak abrupt
af in de zomer van 1954. Hij raakte in een psychische crisis, bedreigt in de greep
daarvan Odile en vlucht ontredderd naar Amsterdam, waar hij enige tijd wordt
opgenomen.
In de bundel Het explosieve uur, Variaties op een afscheid, Misschien en - alweer
wat later en met meer greep op wat hem overkwam - De sonnetten van de kleine
waanzin worden de scherven bij elkaar geraapt in een poëzie waaraan aanvankelijk
alle sier en bravoure ontbreken. De terugkeer naar de sonnetvorm in de laatstgenoemde
bundel lijkt daarmee in strijd, en werd destijds wel gezien als een terugkeer naar de
traditie. Dat was het niet: de vaste vorm diende om door het contrast de verwarring
pregnanter te maken.

Dagdromerig
Dan volgt een periode - tussen 1956 en 1962 ongeveer - waarin het persoonlijk leven
van de dichter nog wel schokken vertoont, maar het geestelijk evenwicht hersteld
lijkt. Er komen dan een aantal bundels uit, van Het land van horen en zien tot en met
Aarde, die ik naar aanleiding van een ervan wel eens reconvalescentiepoëzie heb
genoemd. Het leven, de lichamelijkheid en de liefde worden erin gevierd als door
een herstellende zieke, die zich bewust is van de kwetsbare kostbaarheid ervan:
minder oppervlakkig dan in het debuut, niet zo overspannen halfgodachtig als in de
periode daarna, en soms een tikje gezapig. Het is ook in deze tijd dat Andreus zijn
proza gaat publiceren, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Novellen als
Valentijn en Bezoek bevatten vederlicht, vriendelijk en enigszins dagdromerig proza.
In de laatste periode van zijn loopbaan - Andreus is dan een rustig gezinshoofd
op de Veluwe geworden - zet die lijn zich voort, maar filosofischer en met wat meer
afstandelijkheid. In die tijd ontstaan de gedichten die nog maar uitsluitend lijken te
draaien om het begrip licht. Oude thema's worden vaak weer opgevat op een meer
ontspannen manier. Vergelijk bij voorbeeld de vroege bundel Empedoclus, de ander,
waarin het probleem van de eigen identiteit met klassiek decorum wordt omhangen,
met Jubal waarin hetzelfde probleem zowel lichter als pregnanter wordt verbeeld.
Andreus verdiept zich in moderne natuurwetenschappelijke theorieën om zijn min
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of meer mystieke inzichten kracht bij te zetten, maar hij maakt daar geen
ingewijdenpoespas bij als Polet. In Om de mond van het licht uit 1973 leidt een
tijdelijke terugval in de oude geestesverwarring tot een paar droge, harde hoogtepunten
in het soms nogal onbestemd voortvloeiende late werk. Zulke hoogtepunten zijn ook
te vinden in de in 1977 postuum verschenen Laatste gedichten, die Andreus in het
bewustzijn van zijn naderende dood heeft geschreven.
Wat is het nu dat de lezers van Andreus zo onzeker maakt over de waarde van zijn
oeuvre, zodat hun lof steeds vermengd lijkt met onderdrukte twijfel? Misschien kan
die vraag het beste worden beantwoord door aan te geven wat zijn poëzie allemaal
niet is. Andreus was een echte Vijftiger, maar hij was geen taalkneder als Lucebert,
en ook geen hardnekkige vertimmeraar van de taal als Kouwenaar. Bij zijn debuut
leek hij meer op zijn grootste rivaal om de gunst van het heel jonge publiek, Remco
Campert. Maar die bleek al gauw minder zachtaardig. Campert hield van jazz en
dissonanten, zijn poëzie ging ironisch overhoop liggen met zich zelf, zocht zijn weg
door bittere melancholie en werd ten slotte een even bars als gevoelig en veelzijdig
instrument. De poëzie van Andreus werd nooit zo weerbarstig. Er is bij Andreus ook
weinig belangstelling voor concrete verschijnselen. Niet voor de grote gebeurtenissen,
maar ook niet voor de kleine, persoonlijke. In zijn poëzie komen veel dieren en
vrouwen voor, maar nauwelijks schetsen van een bepaald, geduldig waargenomen
dier, of een portret van één herkenbare en onverwisselbare vrouw. Dat geeft zijn
werk iets merkwaardig abstracts, en zijn latere werk, dat bespiegelend,
levensbeschouwelijk en ongelovigreligieus is, ook iets moderne-dominee-achtigs.
In een interview heeft hij eens uitgeroepen: ‘Ik heb er altijd een vervloekte hekel aan
als mensen een soort religietje uit mijn gedichten proberen te destilleren.’ Dat neemt
niet weg dat hij het er zelf een beetje naar heeft gemaakt.
Dit alles geeft de beperkingen aan van de poëzie van Andreus. Wie er niet op
verdacht is bij zo'n uit de kluiten gewassen Vijftiger kan bij zoveel ondoorgroefde
zachtmoedigheid inderdaad op kwalificaties als onpersoonlijk en candlelightesk
komen, - maar moet dan toch de onrechtvaardigheid ervan erkennen. Een dichter
moet beoordeeld worden op zijn sterke kanten, en die zijn zeker in dit geval nauw
verbonden met zijn zwakheden. Andreus is kinderlijk direct, hij mist het pantser van
de ironie.
Zo draagt hij de aangenaam onaangename melancholie van de jeugd onmiddellijk
over in zijn eerste bundel, zoals later verliefdheid in alle schakeringen, de kwelling
van zijn psychische crisis, en nog later het onbepaald religieuze levensbesef. Hij
raakt zijn lezers in hun meest onbeschermde gevoelens door zijn directheid. Dat is
zijn kracht. Het is geen reden om hem groot te noemen - het begrip ‘groot’ lijkt bij
deze poëzie irrelevant - of om zijn aanzienlijke beperktheid te ontkennen. Het is nog
veel minder reden om hem te versmaden. Wie het kinderlijke in Andreus' beste werk
gênant vindt, geneert zich waarschijnlijk over zich zelf.
■
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Een omgekeerde schoenendoos
Album Gerard Reve geeft geen beeld van Reve's leven
Albvm Gerard Reve Samengesteld door Joost Schafthuizen Uitgever:
Elsevier, f49,50
Carel Peeters
Gerard Reve heeft voor een jaarlijks terugkerende traditie gezorgd in de Nederlandse
literaire kritiek: het schrijven van een zeurderige kritiek over zijn nieuwe boek.
Zo'n kritiek is steevast samengesteld uit vier elementen, te weten: een deel nostalgie
waarin gerevereerd wordt aan het klassieke boek De Avonden en in het verlengde
daarvan Werther Nieland, de Wintervertellingen en zijn beste tijd met de reisbrieven.
Dan de passage over wat ik maar ‘Reve als grammofoonplaat’ noem: het steeds weer
afdraaien in elk boek van hetzelfde deuntje over de jongensbilletjes en alles wat
daarbij komt kijken. Waarna de criticus wroeging krijgt over zoveel kritische noten
en laat blijken dat hij zijn best heeft gedaan in het nieuwe boek een aantal mooie
hoofdstukken en alinea's te vinden: ‘de echte Reve’ treffen we daarin aan. Ten slotte
stuit de criticus bij het doorbladeren op Reve's scherpzinnige politieke inzichten en
wil die niet onbesproken laten, zodat de kritiek toch weer in mineur en met gezeur
eindigt.
Totaan het sprookjesboek voor jongenskinderen Wolf was het nauwelijks mogelijk
een ander soort kritiek over een nieuw boek van Reve te schrijven. Toch staat het
vast dat elke criticus steeds weer met gespannen verwachtingen aan een boek begon,
en even vaak na afloop een beroerd gevoel had omdat weer niet gebeurde wat hij
hoopte: a. dat hij opgelucht zou kunnen beginnen aan een goedgezinde en opwekkende
kritiek of, b. dat hij zo kwaad werd dat zijn toorn de krant waarin zijn kwaaie stuk
staat vooruit zou snellen naar ‘La Grâce’, Le Poët-Laval, France. Waar hij mee zat
was: halfheid, innerlijke verdeeldheid (in vieren, zoals we gezien hebben), sympathie
en verveling, bereid om te lachen waar het leuk is, matheid als het maar in hetzelfde
deuntje doorgaat.

Het document met de plannen om ‘De avonden’ te schrijven

Afgezien van de roman Wolf waar ik - daar komt mijn goede gezindheid weer met alle waardering voor Reve's poging een nieuwe wending aan zijn oeuvre te
geven, met moeite doorheen kwam, heeft het ‘nieuwe’ werk van Reve voornamelijk
bestaan uit het herdrukken van vroeger werk in twee delen Archief Reve,
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brievenboeken en een bundel in de loop der tijd afgenomen interviews, In gesprek.
Heel nuttig allemaal, maar geen reden tot groot enthousiasme. In de interviews
verklaart hij herhaaldelijk daar in het zuiden van Frankrijk, op zijn geheime landgoed,
vooral rusig te willen schrijven om met iets moois voor de dag te kunnen komen.
Afgezien van Wolf bestond de activiteit tot nu toe vooral in het persklaar maken van
brievenboeken, waarvan het deel gericht aan Simon Carmiggelt dit voorjaar een
staartje kreeg: Reve bleek Carmiggelt nooit serieus te hebben genomen en zich nooit
een steek te hebben aangetrokken van diens persoonlijkheid en meningen. Carmiggelt
was hoofdzakelijk een aardig klankbord, een bereidwillige geadresseerde, maar die
had bijna voor hetzelfde geld anoniem kunnen zijn.

Rudy K.
Het Albvm Gerard Reve geeft weer alle reden tot gezeur, en dat nog wel nu het boek
is samengesteld en uitgegeven ter gelegenheid van Reve's zestigste verjaardag. Het
is gemaakt en samengesteld door zijn vriend Joop Schafthuizen en ziet er oppervlakkig
gezien uit als de Fotobiografie van Willem Frederik Hermans, Werkkleding van Jan
Wolkers (weliswaar verschenen als paperback) en Harry Mulisch' Mijn getijdenboek.
Alle drie hebben zij zelf de hand gehad in de samenstelling van het boek; in het geval
van Reve schijnt dat niet het geval te zijn, of hoogstens uit het ter beschikking stellen
van materiaal. Commentaar op de foto's, brieven en documenten bevat het boek niet;
aan het slot staan korte onderschriften en namen van fotografen, dat is alles. Het
fotomateriaal is voor het grootste deel bekend, zodat ik het gevoel had een enigszins
bekend fotoalbum nog eens door te bladeren. Dat het boek een beeld geeft van Reve
zijn leven kan men onmogelijk beweren. Het is een vreemd allegaartje, dat misschien
wel met liefde voor Reve is samengesteld, maar niet met egards voor lezers die iets
meer van een Albvm Gerard Reve verwachten dan een omgekeerde schoenendoos.
Er staat in Albvm een reeks brieven gericht aan Rudy Kousbroek, zes in getal, die
- als men er aanleg voor heeft - droef en gemelijk stemmen. Het zijn brieven aan
niemand, ook al staat er boven ‘Zes brieven aan Rudy K.’ en is de eerste brief, van
3 januari 1979, een felicitatie voor het krijgen van de P.C. Hooftprijs. Reve had zijn
brieven net zo goed aan de muur kunnen richten die hij met zijn eigenste handen
heeft opgericht om zijn geheime landgoed, zo weinig interesseert hij zich in deze
brieven werkelijk voor wat de geadresseerde aangaat. Dat kan in werkelijkheid heel
goed anders zijn, uit deze brieven blijkt het niet. Ook in de andere brieven leek het
altijd wel of ze geschreven werden aan iedereen en niemand, maar hier is het wel
heel duidelijk. Reve is in deze brieven een belazerd soort vriend, wiens belangstelling
voor de geadresseerde er altijd op uitdraait dat men hém moet gedenken met een
kaars in de dichtstbijzijnde aan Maria gewijde kerk.
En het kwart ‘échte Reve’? Die vindt men in zulke zinnen: ‘Neem lucifers mede,
en ontsteek voor mij een kaars voor enige Maria-schrijn. Als er staat 1 fr, dan is 60
of 75 centimes genoeg, want ik ben een grootverbruiker. Meestal heeft ze een kind
op de arm. Vergis je dus niet, met Jeanne d'Arc (harnas) of met Therèse de Lisieux
(mierzoet smoelwerk, bosje rozen in de hand) of andere onbevoegden.’
Valt er naast de curiositeiten nog iets interessants te ontlenen aan Albvm Gerard
Reve? Er zijn pagina's van manuscripten in kladversie, een pagina met mogelijke
titels voor wat uiteindelijk De circusjongen zou gaan heten, een nauwkeurige kladbrief
aan Elsevier-Manteau over het al dan niet rechtmatig uitgeven van brieven waarvan
hij de geadresseerde onherkenbaar had gemaakt. Er is een brief
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Eenvoudige en ingewikkelde waarheid
Helen Knopper en de rosse buurt als toetssteen
In de kamer van Fien Kristal door Helen Knopper Uitgever: Bert Bakker,
231 p., f27,50
Gerda Meijerink
Uit een interview in de Haagse Post begrijp ik dat Helen Knopper in de Amsterdamse
Rosse buurt woont met uitzicht op de Nieuwmarkt en dat zij uitdrukkelijk heeft
verkozen daar te wonen. Het rijk geschakeerde leven dat zich in die buurt afspeelt
wil zij van dichtbij meemaken, ze wil erbij horen.
In haar roman In de kamer van Fien Kristal vormt die rosse buurt de achtergrond
van een verhaal waarin de vrouwelijke hoofdpersoon een weg zoekt naar zich zelf,
naar een ogenblik in haar bestaan waarin de gebruikelijke dualiteiten van heden en
verleden, denken en voelen, binnen en buiten, ik en de ander, zijn opgeheven. Die
zoektocht naar dit ‘zelf’, deze queeste, zoals de hoofdpersoon het formuleert, wordt
in dit boek in één dag begonnen en voltooid. Parallel aan het mentale proces dat de
hoofdpersoon in die dag voltrekt, ontvouwt zich aan de lezer stap voor stap een reeks
uiterlijke gebeurtenissen die aan die dag vooraf zijn gegaan en die tot Fien Kristals
- hoe moet ik het zeggen - ‘verlichting’, ‘verlossing’, ‘voltooiing’ hebben bijgedragen.
Fien Kristal is op een ochtend in elkaar geslagen door een souteneur die zich met
die daad wreekt voor een aanslag op zijn leven en voor het feit dat Fien Kristal niet
voor hem wil werken. Het duurt tot laat in de middag voordat zij door haar vriendin
wordt gevonden en per ambulance wordt afgevoerd. In de tussentijd leeft ze in een
half bewusteloze toestand op de grens van werkelijkheid en voorstelling, haar leven
trekt in beelden en gedachten aan haar voorbij. Dat gebeurt natuurlijk niet in een
geordende chronologie maar in flarden, fragmentarisch. Wat krijgen we over Fien
Kristal te horen? Ze heeft een gymnasiumopleiding gehad (vandaar dat ze bij
voorbeeld het woord queeste hanteert), ze is een topfotomodel en heeft in het blitse
Vogue-wereldje geleefd, ze woont nu in de rosse buurt en heeft een hartstochtelijke
verhouding met de zigeunerin-prostituée Dunja, ze heeft zelf enige tijd als prostituée
gewerkt om te weten te komen wat Dunja doormaakt, ze heeft tot taak gesteld
gekregen - haar ‘opdracht’ - om Dunja uit Het Leven te halen. Die ‘opdracht’ kreeg
ze van de zigeuner Enver, een messenwerper in een circus, die enige tijd met Dunja
heeft samengewerkt voordat zij voor Het Leven koos. Enver was Fien Kristals grote
liefde toen zij negentien was. In die tijd leerde ze ook Dunja kennen die een poging
deed om haar te verleiden en die ze jaren later in een café weer tegenkwam. Uit een
vroegere periode weten we dat haar vader zelfmoord pleegde omdat hij niet kon
verwerken wat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft doorgemaakt. Bij het kind
Fien Kristal heeft dat zoveel verwarring gesticht dat ze bij een psychiater terechtkwam.
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Helen Knopper, foto Chris van Houts

Inzichten
Dit voor zover het de buitenkant van Fien Kristal betreft. Binnen zijn nog veel andere
dingen aan de hand. Fien Kristal is op de een of andere manier thuis geraakt in een
mystiek, Zen-achtig denken. ‘Het vuur van de levende leegte’, ‘het gebouw van de
oneindigheid’, het ‘lam gods’ zijn begrippen die zij hanteert en zij vormen een
belangrijke oriëntatie in haar leven. Ze beschikt ook over een reeks van inzichten
over het ‘leven’ en het ‘zijn’: ‘Omgang hebben met jezelf, daarvan was Fien Kristal
overtuigd, was minstens zo belangrijk als communicatie met anderen. Met jezelf
verkeren was echter iets waar veel mensen nooit aan toekwamen. Dat kon ze
gemakkelijk afleiden uit hun gedrag en uitspraken. Zodra ze kwam aandragen met
dingen als bezinning en zelfonderzoek hoorde ze weinig anders dan: navelstaarderij
en zelfbevrediging, clichés die zonder uitzondering uitgeblaft werden door mensen
die geen ogenblik tot zich zelf kwamen.’ Of: ‘Alle mensen waren vrij, maar de meeste
wisten het niet, want ook al droegen ze van origine de vrijheid als een draagbaar
paradijs in zich om, toch legden ze zich het ene juk na het andere op, zich verwerend
met het excuus dat het de schuld was van de situatie.’ Of: ‘Ziek word ik van al die
internationale hulpprogramma's die minder zijn dan een druppel op een gloeiende
plaat, omdat het die ordelijke organisatoren ontbreekt aan visie, dat wil zeggen, aan
liefde, ook al hebben ze de beste bedoelingen. Krankjorum word ik van de
eendrachtelijk uitgespuwde clichés van mensen die in vredesmarsen meelopen, maar
thuis de boel kort en klein slaan.’
Als tegenhanger van Fien Kristal fungeert Possy Hoed. Possy Hoed wordt als een
gladde journaliste voorgesteld, die bezig is met een reeks interviews met prostituées
waarmee ze iets van de ervaringswereld van deze vrouwen te weten wil komen.
Tegen de zin van haar vriendin Dunja is Fien Kristal op een interview ingegaan.
Hoewel Possy Hoed een kleurlinge is en Fien Kristal meende haar te kunnen
vertrouwen, blijkt zij een harde ondervraagster die geen genoegen neemt met
ontwijkende antwoorden. Possy Hoed gaat met mensen en dingen om op een manier
die niet past in de levensvisie van Fien Kristal: de journaliste blijft aan de buitenkant
van de werkelijkheid, ze vereenzelvigt zich er niet mee. Op die manier zal ze nooit
te weten komen wat er aan de hand is: door van Fien Kristal een object te maken,
zal ze nooit weten wie zij is. De zigeunerin Dunja moet er echter aan te pas komen
om Possy Hoed hardhandig uit de woning van Fien te verwijderen met achterlating
van haar in stukken gescheurde manuscript. De drie vrouwen Fien, Possy en Dunja
vertegenwoordigen zo drie manieren van omgang met de werkelijkheid: de
vereenzelvigende, de objectiverende en de door de daad erop inwerkende manier.
Dunja en Fien vormen elkaars complement. Aan het eind van het boek wordt de
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mogelijkheid gesuggereerd dat ze een gemeenschappelijke toekomst tegemoet gaan
waarin het leven in balans is gebracht. Wat er van Possy Hoed moet worden, horen
we niet, ze wordt stilzwijgend ondergebracht bij de verloren zielen waarvan de wereld
vol is en over wie in het boek menig afkeurende opmerking wordt gemaakt.
Uit het bovenstaande blijkt dat Helen Knopper aan dit boek een veelovattende visie
ten grondslag heeft gelegd, het is zware kost die zij de lezer voorschotelt. Af en toe
trof ik in die zware kost brokken aan die ik moeilijk verteerbaar vond. Dat komt
misschien omdat ik mij zelf eerder aan de kant van Possy Hoed dan aan die van Fien
Kristal voelde staan (Dunja, dat daadkrachtige oertype, beviel mij zonder meer
Vervolg op pagina 47
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Onconventionele wijsheid
De columns en de congregaties van De Swaan
Halverwege de Heilstaat door Abram de Swaan Uitgever: Meulenhoff
160 p., f22,50
M. van Rossem
Tien jaar geleden werd de conversatie in intellectuele kring gedomineerd door de
hypotheek voor het juist gekochte huis en de vraag welke auto aan te schaffen nu de
2CV toch te luidruchtig was geworden. Over die onderwerpen hoort men nu zelden
iets en als erover gesproken wordt gaat het op fluistertoon over de financiële
moeilijkheden waarin de optimistische kopers van toen geraakt zijn door de kortingen
op hun ambtelijke salarissen.
Sinds een jaar of twee heeft de kritiek op de verzorgingsstaat de plaats van de
hypotheken en de auto's ingenomen. Theoretische overwegingen komen daar niet
bij te pas, de aardigheid van de kritiek is nu juist dat zij geheel gebouwd kan worden
op praktische voorbeelden, aan de spreker bekend, van stuitend misbruik van
uitkeringen en subsidies. Wie het onaangename gevoel heeft dat zijn altruïstische
sentimenten door deze voortsluipende legitimering van de straffe stroomlijning of
zelfs de afbraak van de verzorgingsstaat worden aangetast, doet er goed aan
Halverwege de Heilstaat te lezen.
De Swaan maakt op overtuigende wijze duidelijk dat de verzorgingsstaat de grootste
maatschappelijke verworvenheid is sinds de Verlichting en de Franse Revolutie. In
Nederland leven op dit moment miljoenen mensen direct of indirect van een uitkering.
Wat zouden die mensen moeten doen als de verzorgingsstaat er niet was? Ze zouden
misschien niet direct allemaal de hongerdood sterven, maar toch wel veroordeeld
zijn tot een karig en vernederend bestaan in nauwelijks verwarmde woningen. Vrijwel
elke documentaire over de jaren dertig maakt duidelijk hoeveel gunstiger de situatie
nu is voor diegenen die om wat voor reden dan ook niet meer tot de actieve minderheid
behoren. Misschien zou de NOS voortaan elke week een boekje open moeten doen
over de sociale effecten van de vorige economische crisis, dat zou de tevredenheid
en de opgewektheid in Nederland sterk bevorderen. Van een ‘crisis van de
verzorgingsstaat’ wil De Swaan niet weten. De moeilijkheden die er zijn, zijn het
gevolg van de economische crisis en kunnen met verstandige bezuinigingen, vooral
op de ambtenarensalarissen, verholpen worden. Dat betekent niet meer dan dat de
verzorgingsstaat voor het eerst op de proef gesteld wordt en is zeker geen reden voor
afbraak. Wat voor de verzorgingsstaat geldt, geldt al evenzeer voor de samenleving
als geheel. We zijn ons onvoldoende bewust van de aangename toestand, vol
ongekende sociale en culturele mogelijkheden waarin we eigenlijk verkeren. Nog
geen twintig jaar geleden hoopten de meest vooruitstrevenden dat in een verre
toekomst de automatisering ons zou bevrijden van de noodzaak eentonig en
geestdodend werk te verrichten. Nu is, geheel onverwacht, deze toekomst op korte
termijn gerealiseerd, miljoenen mensen kunnen met een redelijk inkomen doen en
laten waar ze zin in hebben, en nu is het weer niet goed. Nu moeten alle zeilen bijgezet
worden om nieuw eentonig en geestdodend werk te creëren. De Swaan zou zeker
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een aardig stukje kunnen schrijven over die uitkeringstrekker uit Eindhoven die
onlangs in een ingezonden brief in NRC Handelsblad vertelde hoe hij van zijn
uitkering, na enkele intelligente en pijnloze bezuinigingen te hebben gerealiseerd,
een amusant, comfortabel en cultureel hoogstaand leven leidde. Wat De Swaan en
deze uitkeringstrekker verbindt is hun vrolijkheid in een tijd waarin de ‘conventional
wisdom’ van ons eist dat we somber klagend door het leven gaan. Temidden van
zijn collegacolumnisten, die ons wekelijks de apocalyps aanzeggen, was De Swaan
een welkome uitzondering.

Abram de Swaan, foto Willem Diepraam

Congregaties
Wie nu zou denken, na het voorafgaande, dat De Swaan als gevolg van naïeve
kortzichtigheid alleen de zonzijde maar kan zien, heeft natuurlijk ongelijk. De
misstanden waar de ‘conventional wisdom’ wekelijks goede sier mee maakt ziet hij
even scherp als anderen. Ten aanzien van een deel van die misstanden toont hij aan
dat het kwaad alleen effectief bestreden kan worden als we bereid zijn ook het goede
af te schaffen. De rest van de misstanden wil hij met hervormingen verhelpen. Het
grootste probleem van de verzorgingsstaat is volgens hem niet de ten onrechte genoten
uitkeringen, maar de bureaucratisering en de professionering van het
verzorgingsapparaat, die de verzorgden hulpeloos en monddood maakt. Om de
verzorgden weer het hun toekomende initiatief te geven, stelt De Swaan voor de zorg
voor het welzijn van de staatsburgers heel anders te organiseren. Hij wil, naar analogie
van de organisatiestructuur van de gereformeerde kerk, een ‘congregationeel stelsel’.
Groepen van ongeveer 2500 mensen sluiten zich op basis van culturele of sociale
verwantschap aaneen, waarbij zorg moet worden gedragen voor goede onderlinge
bereikbaarheid. De leden van de congregatie maken onder elkaar uit wat voor soort
verzorgers zij nodig hebben. Die worden dan aangevraagd bij een centrale instantie.
Zijn de problemen van de congregatie opgelost, dan gaat de beroepsverzorger weer
naar een andere congregatie. Als zo'n stelsel wordt gerealiseerd, kan volgens De
Swaan het grootste deel van de bestaande welzijnsbureaucratie worden opgeruimd.
Dit stelsel zou ook het grote voordeel hebben dat de beroepsverzorgers veel minder
kans zouden hebben om hun beroepsproblemen centraal te stellen, in plaats van de
praktische noden van de congregatie. Of deze prachtige beloften vervuld zouden
worden, is natuurlijk maar de vraag. De ervaring leert dat decentralisering nooit leidt
tot opheffing van de oorspronkelijke, gecentraliseerde bureaucratie, maar tot een
situatie waarin twee bureaucratieën, de gecentraliseerde en de gedecentraliseerde, in
verwarrende competitie tegenover elkaar staan. Dat neemt niet weg dat het best eens
geprobeerd zou kunnen worden, met een experimenteel congregationeel stelsel in
Appingedam zou niets verloren zijn en wellicht veel gewonnen. Op de stukken over
het congregationeel stelsel volgde in NRC Handelsblad, zoals ook in deze bundel
wordt vermeld, een kleine polemiek. Het is raadselachtig waarom die niet in dit
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boekje is opgenomen, dat zou toch maar een kleine moeite zijn geweest. Nu is de
lezer die werkelijk geïnteresseerd raakt gedwongen NRC Handelsblad van juni 1981
op te slaan.

Nieuwe klasse
Naast de verdediging van de verzorgingsstaat en de voorstellen tot consoliderende
hervorming is er in deze reeks van kleine opstellen nog een derde thema dat regelmatig
aan de orde komt. Dat is de door de Amerikaanse socioloog Alvin Gouldner
gelanceerde theorie die
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een ‘nieuwe klasse’ in opkomst veronderstelt, bestaande uit de technische intelligentsia
en de intellectuelen. Die nieuwe klasse ontleent haar huidige en komende macht aan
het ‘kennissurplus’ dat zij heeft in vergelijking met andere klassen. Met behulp van
deze theorie verklaart De Swaan allerlei politiek tumult van de afgelopen decennia.
Nieuwe beroepsgroepen proberen namelijk tot die heersende klasse van de toekomst
door te dringen om hun materiële belangen veilig te stellen. Dat doen zij door te
beweren dat hun duur betaalde activiteiten tot heil van de gehele bevolking strekken.
Of dat laatste ook inderdaad het geval is, doet er niet veel toe; de nieuwe beroepsgroep
gaat het er alleen om een goed gesalarieerde positie in het door de overheid betaalde
verzorgingsapparaat te verkrijgen.
Dat zich dergelijke verschijnselen hebben voorgedaan is ongetwijfeld juist. Of het
noodzakelijk is, ter verklaring Gouldners warrige en pretentieuze theorie te benutten,
lijkt mij zeer twijfelachtig. Gouldner was de eerste niet die een ‘nieuwe klasse’
bedacht om het aantrekkelijke mechaniek van de klassenstrijd in beweging te houden.
Al die theorieën hebben het nadeel, of het voordeel zo men wil, dat ze weinig precies
zijn. Ze verklaren alles en niets. Waarom de ‘nieuwe klasse’ zo nodig moet worden
onderscheiden van de rest van de middenklasse, wordt nooit duidelijk. Evenmin
waarom het gerechtvaardigd is van een klasse te spreken terwijl de samenstellende
delen van die klasse voornamelijk onenigheid hebben. De door De Swaan
geobserveerde verschijnselen kunnen ook heel goed verklaard worden zonder direct
een ‘nieuwe klasse’ te postuleren. In de krant waren dit voortreffelijke stukjes, helder
geschreven en haast allemaal voorzien van een aardige intellectuele verrassing;
telkens met één been in en met één been buiten de ‘conventional wisdom’. Maar,
vraagt de boekenlezer zich af, want ik neem aan dat niemand de eenendertig stukjes
op eenendertig opeenvolgende dagen of in eenendertig opeenvolgende weken zal
lezen, was het nu niet mogelijk geweest de wel zeer korte stukjes te verwerken in
een aantal wat langere essays? Dat was mij in ieder geval liever geweest.
■
M. van Rossem is de auteur van Het radicale temperament, een studie van de
intellectuelen van Partisan Review 1934-1953. Hij is verbonden aan het Instituut
voor Geschiedenis van de Universiteit van Utrecht.

Een eenvoudige en ingewikkelde waarheid
Vervolg van pagina 45
wel). Fien heeft voor mijn gevoel te veel attributen meegekregen, te veel tierelantijnen,
er is iets heel bijzonders van haar gemaakt. Maar achter de bellen en toeters van haar
orkestratie speelt een drammerige melodie: de moraal. Wat goed is en wat slecht is
vormt voor haar geen probleem meer, ook de mensheid heeft ze al ingedeeld in goede
en slechte mensen. Zigeuners zijn goed, hoeren ook, de rest is slecht. De Possy Hoeds
worden als afgedaan beschouwd, zij wandelen in duisternis, de Fien Kristals
daarentegen in het licht: ‘Zo eenvoudig: als een mens jou wezenlijk ontroerd had,
was je verdomd dicht bij de waarheid. Zo plotseling als zij toen de waarheid ervaren
had. De vreugde van het ware ontwaken die haar een ontroering bezorgde die groter

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

was dan zijzelf. Het was alsof ze in de oneindigheid geworpen werd met een snelheid
die alle begrip te boven ging en ze een vervoering smaakte die met niets te vergelijken
was: grenzeloos en van een ongekende grandeur.’ En: ‘Alleen aan ingewikkelde
formules werd geloof gehecht. Dat liefde en vrijheid identiek waren, was geen
ingewikkelde formule, werd daarom onder de tafel geveegd.’ Misschien ben ik wel
te verslaafd aan ingewikkelde formules om te kunnen zien hoe simpel de waarheid
is en is het daarom dat de waarheid van Fien Kristal mij niet zoveel zegt. Volgens
de filosofie van Helen Knopper zou ik ook eerst van Fien Kristal moeten houden
voordat ik haar waarheid kan aanvaarden. Maar daartoe krijg ik weinig gelegenheid,
ze heeft mij niet één keer ontroerd, ze heeft ook, eerlijk gezegd, niet één keer haar
hand naar mij uitgestoken toen ik daar als Possy Hoed tegenover haar op de bank
zat.
■

Een omgekeerde schoenendoos
Vervolg van pagina 44
aan Prinses Irene over haar vader. Opmerkelijk is dat uit verschillende documenten
blijkt dat Reve zich zelf en de drank voor door middel van geschreven aansporingen
in de hand wil houden. Het aardigste document betreft ‘Overwegingen en voornemens
bij het schrijven van een lang verhaal, een novelle voor “De Bezige Bij”’, waarop
zorgvuldig is uitgerekend hoeveel pagina's hij moet schrijven/tikken, hoe lang hij
erover denkt te doen et cetera. Als mogelijke titels worden genoemd De
kamerbewoners, Helden van onze tijd, Ziekenbezoek ‘of De avonden’. Het stuk is
opgemaakt ‘Tweede Kerstdag 1946’.
Het aandoenlijkste hier afgedrukte papier is de ‘Verlanglijst’ voor Sinterklaas,
geschreven als tienjarige, waarin bij voorbeeld als wens 1 ‘Een aantal cactus-plantjes’
staat. De lijst wordt gevolgd door een andere ‘Voor het 10-jarig bestaan van ik. 14
dec.)’, waarop als wens 2 staat: ‘Een fiets (eindelijk misschien!)’. Tot dezelfde
aandoenlijkheids-categorie behoort het opstel over Huisdieren, vermoedelijk als
vijftienjarige geschreven; het staat met één teen in de categorie ‘toekomstig
schrijverschap’ want het aardige slot luidt aldus: ‘Tenslotte wil ik, teneinde mogelijk
misverstanden te voorkomen, herinnerend aan de hierboven gegeven definitie, er de
aandacht op vestigen dat muizen, ratten, luizen en vlooien niet, zoals lichtelijk
spotzieke lieden ons willen doen geloven, tot de huisdieren worden gerekend.’ Voor
de speurders naar de Werkelijke Achtergronden van Worther Nieland is er een
ledenlijst van de ‘Ontdekkingsclub “De Wildernis” - Gerard van het Reve, Ploegstraat
57 hs, Oppercommandant’. Er zijn twee commandanten, drie leden van ‘de laagste
rang’, waarvan een ‘bode’. Zij moeten ondertekenen dat ze niet zullen ‘vechten in
de club’.
■
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Het verschil tussen Blake en Robbins
De junk-wereld van Arie Visser
Het vangen van de draak door Arie Visser Uitgeverij: De Bezige Bij 141
p., f 19,50
Ed Schilders
Het vangen van de draak, ondertitel ‘Een boosaardig verhaal’, opent met twee citaten.
Het eerste is een ‘Proverb of Hell’ uit William Blakes The Marriage of Heaven and
Hell (en niet ‘...hell and heaven’, zoals in dit boek staat): The road of excess leads
to the palace of wisdom.
Ik neem aan dat het tweede, van Kurt Weill, gekozen is als sfeeraanduidende
orkestratie van de korte verhouding van de hoofdpersoon, de junk en would-be acteur
Jonas, met een ‘werkelijk buitengewoon meisje’, Francesca.
Wat Blake betreft, ik lees zijn road of excess hier als een verwijzing naar het leven
van de junk: buitensporig in menig opzicht, volgens velen. Misschien stel ik te hoge
eisen aan buitensporigheid, maar echt excessief vind ik de door Visser beschreven
fragmenten uit zo'n leven eigenlijk niet. Wat ik bij voorbeeld wel buitensporig vind:
seks op z'n Sadeiaans, vreten à la Grande Bouffe, de serie syfilitica van Boswell, het
laudanum-menu van De Quincey. Het aardige van literatuur is bovendien dat je daarin
iedere vorm van grensoverschrijding verder kunt doorvoeren, zonder dat de lezer
zich belazerd voelt: de werkelijkheid is in beletterde vorm veel groter dan die in
tijdelijke vorm. Dat is niet alleen het aangename van literatuur (onder andere dingen),
het biedt ook de mogelijkheden om grenzen te onderzoeken en te verleggen. Gebeurt
dat goed, dan ontstaat er zo iets als wijsheid.
Dat is, natuurlijk, één manier, één methodisch uitgangspunt, maar het lijkt hier
het meest toepasselijke omdat Visser zijn weg door de wereld van zijn verhaal zo
gekozen heeft dat we over een goed uitzicht beschikken op een zekere mate van
buitensporig gedrag. En tegelijk wil hij zijn hoofdpersoon genoeg intelligentie
meegeven zodat hij - Jonas - althans de wil heeft de drijfveren, de betekenis, de
obstakels en zo mogelijk zelfs de positieve kanten van het leven in dat specifieke
wereldje te doorgronden.

Arie Visser, foto Jan van der Weerd

Alleenspraak
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In het fragment dat inhoudelijk het sterkste van het verhaal is, een ongeremde
monoloog van ongeveer tien pagina's, filosofeert Jonas, losjes maar gedreven en in
staat zich zelf te relativeren, terwijl Francesca naast hem in bed ligt, over de diepere
oorzaken van verslaafd zijn, over verschillende vormen van verslaving, over de relatie
wilskracht en afkicken, over de vele paradoxen die in het gebruik van drugs besloten
liggen. Als deze alleenspraak, die zowel elementen van zelfverdediging als
zelfvernietiging bevat, besloten is met ‘geef de dope nog eens aan’, komt Jonas - na
de dope - terug met een uitspraak die de sleutelzin van het boek had moeten zijn: ‘Ik
móét proberen de dingen te begrijpen, anders kom ik er helemaal niet meer uit.’
Dat dit niet de sleutelzin is geworden maar één van de vele mededelingen gebleven
is, komt doordat op het verhalend niveau niets zo wordt afgerond dat het tot het
verlangde begrip bijdraagt. Hier doet zich in feite hetzelfde verschijnsel voor als bij
de al genoemde buitensporigheid; niets wordt ver genoeg doorgezet, te veel blijft
het bij reeds bekende decors. Zowel binnen als buiten het hoofd van de personen.
De wereld in Het vangen van de draak - een symbolisch gezegde voor de jacht op
het geluk - ziet eruit zoals ik die althans verwacht in een verhaal over junks, dealers
en Amsterdam. Handeltje hier, smokkelpartijtje daar - per schip of per schede -,
‘ziekte’-verschijnselen, methadon, corrupte huisarts, diefstal in de Bijenkorf, en een
predikant van een inspecteur van politie. Dat alles is in de regel snel en effectief
beschreven met een uitbundig gebruik van het aanverwante idioom (‘ijlen van de
Libanon’), maar inhoudelijk dringt het niet door in de steegjes of hersenkwabben
waar je als niet-junk en als krantengebruiker op zit te wachten. Misschien komt dat
omdat Arie Visser zich ver heeft willen houden, dat wordt immers op de achterkant
van het boek gesuggereerd, van ‘verheerlijking’ en van ‘waarschuwing’. Uitstekend.
Wat daar echter voor in de plaats is gekomen is mij niet duidelijk geworden, tenminste
niet in die termen die een literair werk zouden kunnen onderscheiden. Laat ik hier
maar meteen aan toevoegen dat ik zo iets als ‘de uitzichtloosheid’ van het beschreven
leven onmiddellijk als meineed zou moeten beschouwen. Meer dan de routine van
een junkieleven vind ik hier niet, ook al wordt dat afgerond door geweld dat de
volgende dag ook in de Volkskrant staat. (‘Angstaanjagend’ en ‘een krachtig
misdaadverhaal’ - ook al journalistiek die je vanaf de achtercover in de schoot
geworpen wordt - vond ik het verhaal - ondanks twee goede plotwendingen - beslist
niet; zie voor dingen waar ik wel eens bang voor ben hierboven onder ‘buitensporig’.)

De stoppen
Zoals al gezegd, die leegte buiten vindt ook geen compensatie in wat er in het hoofd
van Jonas aan ideeën circuleert, ondanks de noodzaak - ‘anders kom ik er helemaal
niet meer uit’ - die hij hieromtrent onderkent. Wordt in de ‘buitenwereld’ de dramatiek
van het beschreven leven ruimschoots overschat, in de binnenwereld wordt er te veel
gezegd, zonder dat de lezer op een andere dan de puur mededelende wijze met de
waarheid, of tenminste de kracht, van zulke uitspraken geconfronteerd wordt. Jonas
wil begrijpen maar afgezien van die mededeling en die monoloog merk ik daar niets
van. Zijn daden worden er niet door gemotiveerd, het verhaal eindigt daar ‘Onmiddellijk sloegen de stoppen in zijn hoofd door’ - waar de motivatie had kunnen
beginnen. In Francesca's leven ziet Jonas zijn ‘eigen leven in spiegelbeeld’, maar
over zijn leven komen we uiterst weinig te weten. Gerald, een vriend van beiden, is
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‘hard, Jonas, maar O.K.’, zoals Francesca zegt. Ik vind dat je in een boek zo'n
burgerlijke paradox niet in stand mag laten.
De geciteerde uitspraak over ‘het begrijpen’ staat op pagina negenennegentig en
wekt de verwachtig dat het verhaal zich daarna in die richting zal ontwikkelen. In
plaats daarvan schakelt Visser naar een hogere versnelling over om ons in veertig
bladzijden van flash backs en actualiteit, ontwikkelingen en gegevens voor te schrijven
die nog het meest op de synopsis van een roman van Harold Robbins lijken. Het
tempo is uitstekend, de timing hapert alleen even tussen de tweede en de derde gang
van een copieus diner -
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dat Grande Bouffe-afmetingen gekend zou hebben als de aanzittenden maar
dóórvraten. De inhoud is echter of uit het leven gegrepen of hoort in de categorie
sterke verhalen. Francesca bij voorbeeld. Een vrouw die tot pagina honderd vaag
blijft, en wier vaagheid de aantrekkelijkheid van haar persoon vergroot. Ze moet tot
dan vaag blijven omdat Visser haar nodig heeft voor de eerste wending in de plot.
Daarna verliest hij de greep op haar karakter omdat hij haar een verleden wil aanmeten
dat de lezer zou schokken als de gevolgen ervan duidelijker sporen hadden nagelaten
dan de striemen en brandwonden op haar rug. Ze is hoogst ongelukkig gehuwd; werd
door haar man - die ook nog van jongetjes houdt - mishandelt; smokkelt drugs; en
heeft in onze hoofdstad al wat halen kan gehoereerd. De boys hebben samen al heel
wat ge-avontureerd. Rome, Kaboel, Teheran, niets blijft ons bespaard. Gelukkig
eindigt alles toch in zaal Marcanti in Amsterdam bij muziek van Tito Puente - ‘Mèt
Patato Valdes op conga's’ - en ergens bij het Centraal Station, één hoog achter aan
de bar.
Misschien stel ik te hoge eisen aan ‘begrijpen’, maar uiteindelijk heb ik niet méér
begrepen dan dat dit een vlot verteld en niet eens zo'n boosaardig verhaal is met
personen die met hun gespierde stembanden vlot vertellen maar weinig zeggen, en
die soms wel wat willen maar toch eigenlijk alleen maar blauwe Libanon en gele
Congo.
Blake heeft ook geschreven, en ik vertaal vrij: ‘Het interesseert me geen moer of
iemand goed of slecht is; het interesseert me alleen maar of hij wijs of dom is.’ Dat
is het verschil, onder andere, tussen Blake en Harold Robbins.
■
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Het toenemen der poëtische krachten
De ontwikkeling van Eddy van Vliet naar Jaren na maart
Jaren na maart door Eddy van Vliet Uitgever: De Bezige Bij 53 p., f 17,50
Rob Schouten
Vlaanderen is het land van de grote dichters, constateerde Adriaan van Dis onlangs
ongevraagd: Jan van Nijlen, Herman de Coninck en Eddy van Vliet. Dus niet Paul
van Ostayen, Richard Minne en Hugo Claus, nee hoor, en ook niet Eriek Verpale,
Werner Spillemaeckers en Leopold van den Brande. Van welke statuur Van Dis'
triumviraat qualitate qua is, vermag ik hier niet te beoordelen maar de drie hebben
wel iets gemeenschappelijks: hun associaties met de Noord-Nederlandse poëzie.
Van Nijlen, in eigen land weinig vereerd, werd eigenlijk pas door de mannen van
Forum ontdekt; zijn Verzamelde gedichten verschenen in 1948 bij een Nederlandse
uitgever. Ook De Conincks dichterschap is de laatste jaren Hollands getint, ook hij
vond een Nederlandse uitgever bereid. En dan Van Vliet; niet alleen een Nederlandse
uitgever maar in ons land ook nog bekend als bloemlezer van meer Nederlandse dan
Vlaamse poëzie. Al deze zakelijke feiten omranden poëzie die dan ook meer met de
onze dan met de Vlaamse traditie in verband kan worden gebracht. Van Nijlens
poëzie heeft nogal wat weg van die van J.C. Bloem, hier en daar ook van Greshoff,
van De Coninck krijg je wel eens de indruk dat zijn gedichten zich op de Drentse
heide afspelen en over Van Vliet gaat deze recensie. Hij is een Belg (geboren 1942,
Antwerpen), maar Hugo Brems spreekt in zijn essaybundel over de Vlaamse poëzie
Al wie omziet van ‘een wat apart staand’ dichter. Ik ben zo vrij dat aan te vullen tot
‘een dichter die vanuit Lodeizen en het Noord-Nederlandse realisme een on-Vlaamse
ontwikkeling doormaakte’. Hoe het ook zij, Van Dis' opmerking typeert de houding
van veel Nederlandse poëzielezers: de beste Vlaamse poëzie is de meest Nederlandse.
Dat Van Vliet inderdaad een soort amfibie tussen de Ardennen en de Wadden is,
toont hij ongemerkt in zijn nieuwe bundel Jaren na maart. Ik denk dat lezers die van
de schrijver verder niets weten, hem niet direct goed kunnen thuisbrengen. Weliswaar
wordt er ergens met ‘Francs’ betaald en vallen enige ‘Brusselse jaren’, maar een
beslist on-Belgische context roept daarentegen het ‘schaatsen’ des dichters op, alsmede
het woord ‘polder’. Als hij dan ook nog schrijft iets te zien ‘tussen Goudswaard en
Nieuw-Beijerland’ rijst minstens het vermoeden dat hij niet vies is van ons koninkrijk.
Deze neerlandismen zijn intussen niet meer dan oppervlakteverschijnselen van een
poëzie die de laatste jaren van vorm tot inhoud steeds duidelijker in Nederland is
gaan wonen.
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Eddy van Vliet, foto Jan van der Weerd

Het vroegste werk dat ik van Van Vliet ken, staat in de Vlaamse bloemlezing Pijn
en puin verdwenen uit 1966, waarin diverse nu bekende Vlaamse dichters hun
jeugdjammerlijkheden hebben uitgestald. Van Vliet is vertegenwoordigd met
esthetisch werk, een soort zachtzinnige voortzetting van Vijftig. Er staan veel regels
in om te vergeten als ‘ik heb haar begraven op helicon / mooi als de hartenvrouw
van nooit’ en (rococomuziek na het donderende georgel van Lucebert c.s.) begrippen
als een ‘kleine speelklok’ met ‘glazen noten’.

Droeve mist
Dan begint Eddy van Vliet voor ons weer in 1974 in het zicht te raken met de bij De
Bezige Bij (zijn uitgever voortaan) uitgegeven bundel Het grote verdriet, bekroond
met de Jan Campert-prijs. Zijn eerdere werk, waaronder een met de Reina Prinsen
Geerlings-prijs bedachte bundel is dan al gebloemleesd in De Vierschaar, gedichten
1962-1972. Juryrapporten en recensies inventariseren de voornaamste eigenschappen
van de poëzie waarop Van Vliet op dat moment is uitgekomen, als volgt:
kwetsbaarheid, verlangen naar geborgenheid, eenzame weg, pretentieloze eerlijkheid,
gevoel van onmacht. Geen flinke poëzie dus, Van Vliet beseft en verklaart dat zelf
ook in een regel als ‘is van de sterkte / de onkwetsbaarheid niet de droevigste knecht?’
Het grote verdriet is vage, melancholische poëzie, met veel weemoedige zachtheid
en liefde, meer in klimatologische dan in topografische omstandigheden gesitueerd.
De seizoenen spelen er een belangrijke rol in, vooral in verdrietige gedaante: ‘droeve
mist’, ‘dorre wind’, ‘ontnerfde bladeren’ e.d.; ook ‘sneeuwt de nacht ons dicht’. Deze
bundel bevat veel van het type taalgebruik dat in later werk zal regeren. Regels als
‘misschien had het niet zo mogen zijn / dat ik een jaargetij van vrienden / aan
spraakverwarring leed’ en ‘uit je naakste lichaam tredend’ illustreren deze bescheiden,
welsprekende maar niet veel zeggende en bovendien allang gecanoniseerde
dichterlijke vrijheid. Wat voor Van Vliets ontwikkeling belangrijk is, in het
Lodeizende gemurmel worden vooralsnog al te concrete zaken bemanteld: de ik wil
‘vergeten / dat onder mijn jongste vrienden / reeds doden vielen’.
Zijn volgende bundel Na de wetten van Afscheid & Herfst (1978) verlaat dit door
poëtische taal overschaduwde pad. Het is een reeks persoonlijke herinneringen,
beginnend in de oorlogsjaren en via eerste liefdes, de dood van grootmoeder en de
scheiding van zijn ouders (‘Pratend door de mond van advokaten die hij haat / wordt
beslist wie mij liefheeft en verder draagt’) uitmondend in de tegenwoordige tijd. Na
de wetten staat onder invloed van de parlandopoëzie uit de jaren zestig. Enige
typografische eigenheden als de dubbele punt aan het begin van een regel en het
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teken & voor ‘en’, herinneren aan Gard Sivik-poëzie. Het is al met al de
realistisch-persoonlijke variant van de algemene droefgeestigheid in Het grote
verdriet. Eigen kwetsbaarheid, zachte lulligheid en onhandigheid worden niet meer
in het taalgebruik maar in de mededeling zèlf uitgedragen: ‘In een kistje sigaren
bewaarde ik / rupsen die geen vlinders werden / maar vliegen’ en op de duikplank:
‘Ik had de keuze: / ofwel springen en met een bloedneus bovenkomen / ofwel rillend
van de kou / mij schamen over mijn te dunne benen.’ Dan volgt in 1979 een poëtische
zijsprong met de thematische bundel Glazen. Min of meer emblematische verzen
over verschillende glazen (veel jeneverglaasjes trouwens, daar zijn ze in België
helemaal niet dol op). Ze zijn in de grond typologiserend; een colaglas (bah!) hoort
thuis ‘op de witste koelkast van het Witte Huis’, bij een glaasje advocaat heet het:
‘Het oudewijvengeschal in helgele toga /
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krijst me reeds in de oren’. Opmerkelijk zijn twee biografische glazen, het zesde
jeneverglas voor Remco Campert en het glas van Hans Lodeizen. En van de tweedrank
weemoed/realisme van deze twee Penaten blijkt Van Vliet het meest te houden.

Versmelting
In Jaren na maart is in de twee belangrijkste tendenzen in Van Vliets poëzie een
langzame kentering ingetreden. Het realistische, woordenrijke gebabbel uit Na de
wetten is geconcentreerder geworden, de melancholie uit Het grote verdriet minder
snotterig. Een kentering ten goede, wat mij betreft.
Thematisch is er overigens weinig veranderd, in de eerste twee afdelingen staat
het concrete, persoonlijke leven centraal, in de laatste afdeling doet Van Vliet
pogingen om het nauwelijks meer achterhaalbare van een paar synesthetische
herinneringen vast te leggen. Zo sluiten ‘Jaren na maart’ en ‘Vrienden’ aan op Na
de wetten en ‘Langzaam weer in beeld’ op Het grote verdriet.
In de afdeling ‘Jaren na maart’ kijkt Van Vliet opnieuw terug op zijn
jongelingsjaren. Maar wat eerst een losse greep was, wordt nu met elkaar in verband
gebracht. De afdeling begint met een heel mooi gedicht ‘Nieuwjaar 1955’ waarin
wordt uitgezien naar de lente, maar vanuit de wetenschap dat die het verwachte niet
heeft gebracht: ‘Maart, de maand waarin alles veranderde, moest nog komen.’ In
maart van dat jaar overlijdt de grootmoeder en verlaat de vader het gezin, zaken die
in ‘Nieuwjaar 1955’ al subtiel voelbaar worden gemaakt. Ik zal niet de enige zijn
die het gedicht citeert maar het is dan ook de moeite waard:
Nieuwjaar 1955
Een en al bedrijvigheid zou het jaar zijn.
De kater diende gesneden, de notelaar
voor omvallen behoed en wie ziek was zou genezen.
Met zorg werd de kleur der tegels gekozen.
Deuren moesten worden uitgebroken. Uit Parijs
zouden nichtjes en neven overkomen.
Alles wat ons verenigde werd in gele doosjes verpakt.
Op hun terugkeer werd zenuwachtig gewacht.
Maart, de maand waarin alles veranderde, moest nog komen.
Hoe ik niet kon geloven dat het waar was
hing al in de lucht, zoals de verfgeur in mijn haren.

Het is zaak de bundel ook als lezer met dit gedicht te beginnen, het maakt nieuwsgierig
en bevat ook de stille dreiging dat alles anders uit zal pakken. Wat maakt dit vers en
andere nu sterker dan vorig werk? Ik denk de versmelting van nuchterheid en
dramatiek, waar die eerst gescheiden waren. Het echec van het leven voert niet meer
tot een floers van tranen maar tot duidelijke beelden. Zo gaat het toe als de foto van
de overspelige vader wordt verbrand:
Het geheugen is afgesneden aan de witte rand.
In een oogwenk trekt de lucifer voorbij
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die hem verlicht. Te kort evenwel,
als een allerlaatste armzwaai voor de nacht begint.

Bovendien heeft deze poëzie soms een treffende plastiek, die niet louter om het mooi
is aangebracht maar ook aansluit bij de context. Bij voorbeeld in deze regel over de,
nog steeds meer hunkerende dan daadkrachtige hoofdpersoon: ‘Enkel verlangens /
in zo grote getale, dat ik in het schemerdonker / net zo lag als een weids petroleumveld
/ onder James Dean's laatdunkende stap.’ Worden in deze regel niet de gevoelens
van verlangen met voeten getreden door het idool/ideaal waarnaar die verlangens
uitgaan? Zo schijnbaar eenvoudig en met een zeer aards beeld geeft Van Vliet hier
toch even de onmogelijke afstand tussen droom en verwezenlijking weer: zijn manco
is dat hij juist door iets te willen het niet kan. Wie een heldendaad verricht, als James
Dean, moet over zijn wil heen stappen.
Het gebruik van het woordje ‘Enkel’ in de zin van ‘alleen’ ontneemt ons trouwens
het recht om in een eerder gedicht iets dubbelzinnigs te lezen. In ‘Grootmoeder’
staat: ‘Niet dat zij niet van mij hield. Enkel: / Mijn naam klonk te germaans, mijn
geboorte / was een daad van collaboratie.’ Aanvankelijk dacht ik dat ‘Enkel’ hier
ook wel eens ‘kleinzoon’ kon betekenen, wat voor de Franstalige grootmoeder een
passende diskwalificatie van de ‘germaanse’ Van Vliet zou zijn. Maar na het tweede
‘Enkel’ lijkt mijn associatie me een dwaling. En toegegeven, Van Vliets poëzie toont
ook elders een heel ander taalbewustzijn dan dat van slim gegoochel met meerduidige
woorden.

Abstractie
In de afdeling ‘Vrienden’ doet hij wat in Het grote verdriet kennelijk nog niet kon,
hij bedicht de zelfmoord en dood van een paar vrienden. Daarbij voelt hij zich een
soort onheilsbode uit oude tragedieën in nieuwe kledij, ‘een trapper / die slecht nieuws
aan de houthakker bracht’. Ook hier zit weer meer achter het eenvoudige beeld dan
je op het eerste gezicht vermoedt. Een ‘trapper’ immers is een jager en een vallenzetter
en als die slecht nieuws brengt aan iemand die (bomen) velt zal het wellicht geen
droevige doodstijding zijn, beiden juichen de dood immers in zekere zin toe. Het
slechte nieuws is hier, op een nogal gecompliceerde manier, eigenlijk ook goed
nieuws. En inderdaad, er zit een lichtpuntje in de dood, als Van Vliet zijn gestorven
vrienden toespreekt: ‘Goede genoten / Jullie zullen het nooit weten: / van al onze
kreten bleef niets meer over.’
De afdeling ‘Langzaam in beeld’ is de moeilijkste. Vanuit een aantal basisbeelden
c.q. woorden tracht Van Vliet momenten uit het verleden te reconstrueren. De meeste
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verzen hier beginnen met enkelvoudige beelden, die in deze volgorde een toenemende
abstractie te zien geven: ‘Het plein’, ‘Gebladerte’, ‘Groen’, ‘De ogen en de roep’,
‘Onwrikbaar wit’, ‘De horizon’, ‘Een klaarlichte dag’, ‘Uitvergrote leegte’, ‘Een
keuze uit tijdsruimten’. Na de punt die op al deze startplaatsen volgt probeert Van
Vliet steeds in woorden iets vast te leggen. ‘Om tot een beschrijving te komen’, ‘Haar
vullen is de opdracht’. Eerst met concrete plaatjes, dan met abstracte begrippen. Maar
het lukt eigenlijk steeds niet. ‘Groen’ wordt ‘Een witte emmer gevuld met bloed’,
van de beschrijving van een vrouw wordt ‘Niets anders overgehouden dan de lichtval
/ op de deur, voor ik de kamer betrad’. In een naaldhak ziet hij slechts hoe ‘zij zich
met tastzin en geur opdringt aan de ruimte’. Kortom, de moeite is vergeefs, alles
blijft abstract en vaag. ‘Overhaastig, overhaastig ben ik / op weg geweest niets te
vergeten.’ Het zijn gedichten die op een menselijke, verstaanbare manier laten zien
hoe taal geen werkelijkheid kan oproepen. Ze hebben naar de gedachte iets van
Kouwenaar en Raster-poëzie, maar zijn in hun onmogelijke pogen gelukkig steeds
mooi genoeg om niet alleen op één gedachte te hinken:
Zo goed als hij kon verborg de nevel hun stappen in het veld.
Een proefwandeling. Steeds opnieuw. Van en
naar de plaats waar de circustent stond opgesteld.
In het druivenkleurig licht verloren de stemmen hun klank.
Of het nu dat was wat ik zag op 15 september
tussen Goudswaard en Nieuw-Beijerland?
Een seizoen van één dag kwam op mij af. Een
ander soort dan ik gewoon was. Iets van: drijvend
in de stilte die vissers omgeeft, en toch weer niet.
Hardop en met klem klonk nergens muziek.

Dit is niet meer het wazige natuurgedicht uit Het grote verdriet, maar een poging
om daarvan af te komen, niet meer een plaatje maar een beschrijving van het besef
dat daar wel eens geen praatje bij kon passen.
Soms krijgt Van Vliets poëzie iets maniëristisch, bij voorbeeld door de wijze
waarop hij een aantal keren met ingesloten antecedent begint: ‘Niet dat wij’ of ‘Neem
nu die dag’. Grapjes als ‘De snor die hem voorafging’ kan ik wel een keer waarderen,
maar minder als er ook nog ‘ruggegraten met obers aan’ en ‘aan het einde van een
sigaar een heer’ volgen. Maar dat zijn pekelzondes die niet tellen. In het algemeen
vallen in Jaren na maart slechts Van Vliets toegenomen poëtische krachten op, zoals
ik die hiervoor hoop te hebben beschreven. In allerlei opzichten past deze dichter
ook in de Nederlandse poëzie. Een groot Vlaams dichter zal hij dus wel niet zijn.
■
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Hugh Jans
Een likeurtje bij het koken
Er bestaan nog, en dat is maar goed ook, mensen die zich helemaal
inzetten om een zuiver en goed produkt te vervaardigen en daarbij
niet vervallen tot het gebruik van allerlei produkt-vervalsende
chemische hulpmiddelen. Zo'n mens is Cees van Wees, jeneveren
likeurstoker van kwaliteit en niet van kwantiteit, van de genever- en
likeurstokerij ‘De Ooievaar’, een ouderwetse, degelijke zaak, daterend
uit 1782, zich bevindend in het hart van de Amsterdamse Jordaan,
Driehoekstraat 10.
Behalve de Klarenaer, een geurige glasherdere jenever, gedistilleerd
uit zes soorten mout- en graanalcohol, subtiel gekruid met
jeneverbessen en harmoniërende bloembladeren, maakt hij likeuren,
sublieme mengsels van essences getrokken uit bloem- en vruchtoliën,
kruiden en jenever-esprit, suikers en natuurlijke kleurstoffen.
Eersteklas bestanddelen hiervoor worden betrokken van overal
vandaan, waar het beste te koop is. Daaruit worden heerlijke likeuren
gecomponeerd, ook die uit vroeger tijden, zoals pruimpje prik, hoe
langer hoe liever, hempje licht op, eau de ma tante en veel meer. De
meeste gangbare koffielikeuren smaken vooral naar cacao en niet
naar koffie, zijn koffielikeur smaakt naar koffie en wordt dan ook
van koffiebonen gemaakt. Het is allemaal natuurlijk niet zo simpel
als het klinkt en dat merk je als je eens een bezoek brengt aan de
stokerij.
Laten we nu tot daden overgaan en ons bezig gaan houden met het
gebruik van likeuren in de keuken, want daarmee kunnen we mooie
gerechten maken.

Hazelnotentoost
½ kop gepelde hazelnoten
1/3 kop zure room
2 grote eieren
1 eetl. suiker
7 eetl. crème de noyaux (of andere notenlikeur)
8 sneden dagoud casinobrood zonder korst van 1 cm dik
4 eetl. boter

Rooster de hazelnoten uitgespreid op een bakblik, 20 minuten in de oven op 350° F,
177° C. Verpak ze dan in een schone keukendoek en laat ze zo 15 minuten
uitwasemen. Wrijf de bruine vliezen er dan af en laat de noten geheel afkoelen. Maal
ze fijn in een blender, snelhakker of anderszins.
Klop de zure room, eieren en suiker te zamen met 4 eetlepels van de likeur en de
helft van de gemalen noten, in een kom. Wentel de sneden brood door dit mengsel,
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zodat ze goed ermee bekleed zijn en laat ze 2 minuten erin liggen. Maak 1 eetlepel
van de boter heet op een roosterplaat op middelgroot vuur. Haal de sneden brood
met een schuimspaan uit het notenmengsel, laat teveel ervan afdruipen en bak ze 2
minuten aan elke kant op de hete plaat of tot ze mooi goudbruin en opgepoft zijn.
Hou ze warm op een platte schaal.
Smelt de rest van de boter in een kleine sauspan met de rest van de likeur en
gemalen noten en warm deze saus, af en toe roerend, 5 minuten op middelgroot vuur.
Giet het in een warme sauskom en geef het apart bij de notentoost.

Varkensrollade met curaçao
1 varkensrollade van 1,2 kg
zout & peper
1 middelgrote ui, gevierendeeld
2 middelgrote wortels, grof gesneden
5½ eetl. sinaasappelsap
5 eetl. curaçao (of andere sinaasappellikeur)
schil van ½ sinaasappel, zonder wit, in lucifer-dunne reepjes
⅔ kop kippebouillon

Leg de rollade, gezouten en gepeperd met de vetkant naar boven in een braadslee of
-pan, omringd door de ui, wortels en het sinaasappelsap en bak hem ½ uur in de oven
op 350° F, 117° C. Bedruip af en toe met wat nat uit de slee of pan.
Kerf dan het vet in met een scherp mes en bedruip de rollade met de helft van de
likeur. Bak 40 minuten verder, af en toe bedruipend. Doe de rollade daarna over op
een verwarmde schaal en bedek hem losjes met aluminiumfolie.
Blancheer de julienne (reepjes) sinaasappelschil 2 minuten in een pannetje met
kokend water. Laat het uitlekken. Haal ui en wortel uit de slee of pan en voeg de rest
van de likeur toe. Deglaceer, schraap dus aanbaksels los met een houten lepel op
middelgroot vuur. Voeg de reepjes schil en bouillon toe, steeds roerend en sudder
10 minuten. Proef en kruid zonodig bij met zout en peper. Giet de saus in een warme
sauskom en geef die bij het vlees, met gekookte rijst en gesmoorde prei of lof.

Rode kool met bessenlikeur
1 flinke ui, grof gesneden
3 eetl. spekvet van uitgebakken ontbijtspek
1 pond rode kool, klein gesneden
⅔ kop zwarte-bessenlikeur
½ kop cranberries, grof gehakt
¼ theel. chilipoeder
1 dessertl. suiker
zout & peper
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Bak de gesneden ui, steeds roerend, in een sauteuse in het hete spekvet aan, tot die
transparant is geworden. Voeg de rode kool toe en fruit, steeds weer omscheppend,
3 minuten op middelgroot vuur. Roer de likeur en de cranberries erbij, sluit de pan
en sudder 3 minuten. Roer dan de chilipoeder, suiker, zout en peper naar smaak
erdoor. Sudder nog 2 minuten zonder deksel op middelgroot vuur, tot het vocht
verdampt is.
Geef deze kool bij gebakken karbonades, hazebouten, lever, bloedworst of
hamburgers.

Worteltjes met fladderrak
2 eetl. boter
1 pond schone worteltjes diagonaal dun gesneden
4 eetl. fladderak
1 theel. anijszaad
zout & peper

Smelt de boter in een dikhuidige sauteuse of koekepan van formaat en schud de
worteltjes erdoor, tot ze glanzen van de boter. Roer de likeur, het anijszaad en wat
zout erbij. Sluit de pan en sudder 5 minuten op tamelijk laag vuur. Haal het deksel
van de pan, verhoog het vuur wat en sudder, al omscheppend, 1 minuut of tot de
worteltjes net gaar en geglaceerd zijn. Peper wat naar smaak en schep ze over in een
warme schaal.
Lekker bij gepocheerde of gebakken vis.
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Het gebroken oor
Brahms en paddestoelen
Elmer Schönberger
Hoe oud was Brahms? Elk mens heeft zoals bekend zijn absolute leeftijd. De absolute
leeftijd trekt zich niets aan van de werkelijke leeftijd. Hij kent geen tijd, hij is
leeftijdloos. De absolute leeftijd is even karakteristiek als de vingerafdruk, het
stemgeluid en het handschrift. Hier volgen, ter vergelijking, de leeftijden van enkele
vooraanstaande componisten. Nota bene: er bestaat geen omgekeerd evenredig
verband tussen leeftijd en muzikaal belang.
Bach: 35
Ravel: 14
Satie: 4
Boulez: 26
Mozart: 9
Vivaldi: 5
Wagner: 33
Stravinsky: 13
Schönberg: 47
Liszt: 10
Maar Brahms was de oudste: 55. Althans, de oudste van dit gezelschap want er zijn
natuurlijk nog ouderen, Sibelius bij voorbeeld (60), Reger (65 +) en Max Bruch, de
113 jaar oude componist van het vioolconcert. Brahms was eeuwig middelbaar, te
oud om nog van betrekking te veranderen maar te jong voor de vut. Bij Brahms moet
ik denken aan die daguerreotype waarop mijn grootvader (staand) zijn kinderhand
op de knie van mijn overgrootvader (zittend) heeft gelegd. Zo'n overgrootvader was
Brahms, behalve dan dat hij geen vader maar een verstokte vrijgezel was. Dat chamois
van de daguerreotype is Brahms, en dat wijd vallende pak, en ook dat eerbiedwaardige,
Herr Professor-achtige. Dat overgrootvaderlijke dat Brahms aankleeft is iets dat
Berlioz, Liszt, Wagner, al die hemelbestormende Zukunftmusiker en vleesgeworden
gemoedsaandoeningen, te enen male missen. Dat maakt hem in onze ogen misschien
niet moderner dan zijn zoveel spectaculairdere tijdgenoten, maar wel vertrouwder.
Wagner, type parvenue met artistieke baret dat Verlossing zoekt, is als overgrootvader
niet ondenkbaar. Dat is pas écht voltooid verleden tijd. Dan Brahms, deugdzaam,
ijverig en doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. Zo iemand heeft iedereen wel
in de familie. Zo iemand die dweept met de monarchie en niet gaat stemmen. Zo
iemand die wel de negentiende eeuwse versie van Het Beste leest maar Hegel, ho
maar, en op Nietzsches Genealogie der Moral leg je steeds weer een ander boek om
toch maar niet in de verleiding te komen. Als je zo beroemd bent als Brahms loop
je het risico dat ze je boekenkast bewaren en dan komen ze erachter dat de boeken
die gelukkig toch nog blijk geven van althans enige belangstelling voor sociologische
theorieën en politieke revoluties voor het merendeel niet opengesneden zijn.
Brahms was nog geen vijfentwintig toen hij zijn absolute leeftijd van vijfenvijftig
bereikte. Einstein (die van de Mozart-biografie) noemt hem een ‘postuum musicus’.
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Einstein zegt dat met respect, zoals ook Von Bülow het heel aardig bedoelde toen
hij Brahms' Eerste symfonie Beethovens Tiende noemde. Dat was weliswaar een
niet geheel juiste kwalificatie, maar ook niet een geheel onjuiste. Een andere
tijdgenoot, Hugo Wolf, ging nog verder toen hij Brahms' muziek ‘slechts een grote
variatie op het werk van Beethoven, Mendelssohn en Schumann’ noemde. Nee, een
radicale vernieuwer in de zin van Wagner was Brahms niet. Integendeel, hij liet zich
zelfs verleiden om zijn handtekening te zetten onder een verklaring tegen de
toekomstmuziek van de Nieuwe Duitse School. Toch zal nu, honderdvijftig jaar na
zijn geboorte en bijna negentig jaar na zijn dood, niemand het nog in zijn hoofd halen
Brahms botweg als nostalgisch reactionair en zijn werk als opgewarmd classicisme
af te doen. Zelfs al zou Brahms alleen iets aan de muziekgeschiedenis toegevoegd
hebben (zich zelf) zonder aan haar loop iets veranderd hebben, dan nog zouden we
hem niet kunnen missen omdat dat wat hij toevoegde nog niet eerder gehoord was:
namelijk Brahms, en Brahms is iets dat te maken heeft met de geur van natte aarde
en paddestoelen, met lambrizering van donker eiken, met kastanjepuree ook, iets
heel fysieks dus, dit in tegenstelling tot de onstoffelijke fantasmogorieën der volbloed
romantici die slechts met het innerlijke oog aanschouwd kunnen worden.
De wet van de weeromstuit leert dat als er overdreven krachtig ‘conservatief’
geroepen wordt, er vervolgens ook overdreven krachtig ‘niet-conservatief’ geroepen
zal worden. Dat gebeurde in de twintigste eeuw in het bijzonder bij monde van
Schönberg die een opstel schreef onder de titel ‘Brahms the Progressive’.
‘Progressive’, althans vooruitwijzend naar het componeren van Schönberg zelf,
is Brahms' constructivistisch te noemen schrijfwijze, waarin de motivischthematische
doorwerkingstechniek zo rigoureus wordt doorgevoerd dat er bijna geen noot meer
is of hij kan herleid worden tot een elementair, thematisch uitgangspunt van de
compositie. De metamorfose die motieven en thema's bij Brahms kunnen ondergaan
is zo ingrijpend dat we soms beter in plaats van motieven en thema's, van abstracte
intervalpatronen kunnen spreken. Zo beschouwd bestaat er tussen de
doorwerkingstechniek van Brahms en de continue variatie bij Schönberg slechts een
gradueel verschil. De verdiensten van Brahms' constructivisme worden tegenwoordig
breed uitgemeten. Als men niet gevoelig is voor de natte aarde en de paddestoelen,
dan is men toch minstens geïmponeerd door de techniek van Brahms, zijn
combinatorisch vermogen, zijn contrapuntisch meesterschap. Helaas werken al die
verdiensten ook nogal eens in het nadeel. Wat we dan horen, is niet kunst maar
kunstig, niet componeren maar sloven, niet uitwerken maar uitmelken. Naar de hel,
Brahms, denk je dan. Naar de hel met je protestantse waanidee dat een muzikale
inval geen rechtmatig bezit is zolang je hem niet door hard werken hebt verdiend.
En van de geërgerde luisteraar maakt zich een krachtig verlangen meester naar de
ongegeneerdheid van Berlioz, de mateloosheid van Bruckner en de spilzucht van
Tsjaikovsky die niet op een mooie melodie meer of minder keek.
Maar laat ik niet overdrijven. De instrumentale kamermuziek bewonder ik onverkort
en zelfs de vier symfonieën hebben een minder stijve boord dan ik altijd had gedacht.
Ooit, na een overrompelende kennismaking met het Pianokwintet in f, het Hoorntrio
en de Strijksextetten, besloot ik geen boodschap meer te hebben aan de symfonieën.
De Vierde was nog het beste (behalve het derde deel dat door Vestdijk terecht ‘de
Duitse professor, die veel bier dronk, slecht bier’, was genoemd), maar verder, veel
te veel Beethoven en het orkest van Brahms was net een vliegtuig dat maar niet van
de grond wil loskomen. Na jaren heb ik de symfonieën weer eens uitvoerig beluisterd,
met het gevolg dat ik er in elk geval van ben teruggekomen om ze alle vier cadeau
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te doen in ruil voor de Zesde van Tsjaikovsky. Het vliegtuig is en blijft aan de grond,
er wordt in sommige doorwerkingen te veel gezwoegd, maar zwaarder weegt wat er
allemaal te bewonderen valt, vooral in de Derde, de enige symfonie die Brahms zacht
durft te laten eindigen.
Ik hou van de Brahms die van Schubert houdt (II, deel 1, tweede thema, een van
de vele voorbeelden), van de Brahms die van Mendelssohns Midzomernachtsdroom
houdt (II, deel 3, presto), van de Brahms van wie Mahler (denk ik) hield (II, deel 4,
kwartenthema in de verbreding), van de Brahms die niet voor vreemde overgangen
terugschrikt (III, deel 2, maat 57 e.v.), die je in het ongewisse laat over de eerste tel
van de maat (II, deel 4) en nog veel meer moois bedenkt dat ik alleen maar met
notenvoorbeelden kan duidelijk maken. Ik luisterde naar de symfonieën in een
uitvoering door de Berliner Philharmoniker onder Karajan. Dat klinkt heel goed, al
hou ik niet van die vette Duitse hobo's en ook niet van de vrijheden in tempo
(versnellingen en vertragingen) die Karajan zich permitteert. Op de rest van de uit
zeven platen bestaande doos met orkestmuziek van Brahms (DG 2740 275) wisselen
Karajan en Claudio Abbado elkaar af in de uitvoering van ouvertures, variaties,
serenades en dansen. Als u geen orkest in de kamer wil, luister dan bij voorbeeld
naar de drie vioolsonates, gespeeld door Jaap van Zweden (met Ronald Brautigam
op Globe Records D 15017) of door Arthur Grumiaux (met György Sebök op Philips
6570 880), of naar een nieuwe opname van de twee cellosonates door Mstislav
Rostropovich en Rudolf Serkin (DG 2532 073). Het is allemaal even mooi.
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Gerrit Komrij
Advertentie Joost Veerkamp
57

Denk eerst even na voordat u een huisdier neemt. SPIRE

Tering Stein
The continuing story
Twee zulke schokken, zo kort na elkaar, daarbij moest zelfs het raderwerk van een
Termorshuizen op piekniveau draaien. Eerst was daar de emotie geweest die de
liftarbeiders hem met hun laconieke manier om een zo zonderlinge vondst af te doen
hem hadden bezorgd. Het leek er meer op dat ze een antiek voorwerp hadden ontdekt
dan dat ze op een stille getuige van een geheime, gruwelijke zonde waren gestoten.
Alles had Termorshuizen verwacht, behalve dit gedragspatroon. En nu die journalist
weer die hem op de schouder klopte.
Het bleek mee te vallen. Het was een jongeman van de krant waarmee Eppie
Maizena contact had opgenomen om zijn ultimatum wereldkundig te maken. Dat
was een verward telefoontje geweest, vertelde de jongeman. Ze hadden er niet mee
uit de voeten gekund. Vast een of andere gek, hadden ze gedacht. Maar toen het
bericht van die arrestatie bekend werd had hij onmiddellijk een link gelegd met dat
telefoongesprek. Niemand op de krant was op het idee gekomen die moordlustige
dreigementen in verband te brengen met de nogal vaag gehouden, onwaarschijnlijk
klinkende mededeling van de politie dat er een onafhankelijkheidsbeweging was
opgerold die naar afhankelijkheid streefde. Maar hij wel. Hij had die link meteen
gelegd. Hij had een gijzelingszaak van formaat geroken en was op eigen houtje naar
het politiebureau gegaan. Erg mededeelzaam waren ze daar niet geweest, eerder
giechelig. Het enige wat hij daar eigenlijk had gescoord was het adres waar zich de
arrestatie had voorgedaan. Teringstein.
Résidence Teringstein, verbeterde Termorshuizen hem. Zijn emotionele verwarring
had weer plaatsgemaakt voor koelte en doelgerichtheid. Al luisterend naar het verhaal
- waarin naast menige link ook uitdrukkingen als on the spot voorkwamen - was de
jongeman in zijn ogen van vervaarlijke ontluisteraar ineengeschrompeld tot jongste
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verslaggever. Termorshuizen had het heft weer stevig in handen. Met dat overijverige
soort wist hij wel raad.
Hij begon hem meteen, vol geleend vuur, te vertellen hoe hij, als eigenaar en
exploitant van deze residentie, waar huurders nog koninklijke gasten waren,
eigenhandig een binnengezwel met wortel en tak had uitgeroeid. Hoe hij, bezorgd
om de reputatie van dit paradijselijke oord voor de happy few, van deze voor iedereen
betaalbare droom, had ingegrepen in een maatschappelijk ongewenst verschijnsel.
Met gevaar voor eigen leven had hij de onverlaten er uitgeranseld. Want Teringstein
stond voor rust. Teringstein stond voor orde. Daar moest de jongeman maar eens een
flink artikel over schrijven. Dat er nog zulke thuishavens bestonden. Dat er nog
huisbazen waren - gastheren, verbeterde Termorshuizen zich zelf snel - die
moderniteiten als gijzelingen en minderheden binnen hun muren niet tolereerden.
Zo iets mocht wel eens met grote letters in de krant.
Al pratend had hij de jongeman meegeloodst naar zijn bureau. Daar deed hij - een
Termorshuizen denkt altijd twee tellen vooruit - de advertentie in een enveloppe en
duwde die in zijn handen. Als de jongeman toch terug naar de krant holde, kon hij
die meteen mooi meenemen. Nu had hij weer voor het welzijn van zijn gasten te
zorgen. Hij schoof de journalist beleefd de gang op en sloot de deur.
Termorshuizen glimlachte. Hij had het weer voor elkaar. Hij zou nu niet alleen
een schitterend verhaal in de krant krijgen, maar hij had ook op listige wijze gezorgd
voor een ijlpost zonder frankeringskosten. Hij was benieuwd naar de reacties die het
lovende artikel, in combinatie met zijn advertentie, zou opleveren. Het zou
ongetwijfeld storm lopen. Tegen zo'n promotie-bombardement was geen
woningzoekende bestand.
Hij had wat rust verdiend, vond hij. Morgen zou het sleutelgeld hem om de oren
vliegen. Hij zou zijn Teringstein honderd-, misschien wel duizendvoudig verkopen.
Nu eerst maar eens naar zijn buitenverblijf, om daar wat te stoeien met de twee
terroristen in zijn meterkast. Op de gang was het intussen stil geworden. De lift
werkte weer. Truus zat achter slot en grendel. De jongste verslaggever was vast al,
buiten adem, een stip aan de horizon geworden. De kust was veilig. Termorshuizen
haalde de lijken uit de kast. Hij was zo met zich zelfingenomen, dat hij niet eens
meer op de zoldering lette. Daar staken witte snoeren door.
(wordt vervolgd)
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Het leven een kerstboom
‘Het supportersschuim anno 1983’
Lodewijk Brunt
De voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Tottenham Hotspur zal de geschiedenis
ingaan, niet zozeer vanwege de prestaties van de spelers, heb ik begrepen, maar als
gevolg van een nieuw hoogtepunt aan geweld op de tribunes. Supporters hebben met
messen op elkaar ingehakt en er was zelfs sprake van een voetbalfan die zich met
een getrokken pistool in de strijd had geworpen. Maar hoe groot de omvang en
intensiteit van deze uitbarsting ook waren, dit neemt niet weg dat het
‘voetbalvandalisme’ een volstrekt ingeburgerd verschijnsel is geworden. Net als de
reacties trouwens, die steevast op zulke gebeurtenissen volgen. De betreffende
voetbalsupporters worden afgeschilderd als een stelletje ongeregeld tuig, een soort
psychopaten, die met voetballen als zodanig niets te maken hebben en die je de
toegang tot de stadions zou moeten verbieden.
De Rotterdamse politierechter mevrouw Lensink, die de rellen van nabij
meemaakte, verklaarde dat ze na de wedstrijd niet had kunnen slapen door wat ze
had gezien. In de krant las ik dat ze had gezegd: ‘Ik zag Nederlandse supporters
rennen als beesten. Niet alleen in vak S, maar ook daarbuiten liepen ze met
moordlustige ogen; ze sloegen los op iedereen die ook maar naar een Engelsman
rook.’ En Hans Doeleman schreef in zijn wekelijkse sportrubriek in Het Parool over
het ‘supportersschuim anno 1983’. Hoewel hij meedeelt zélf nooit naar het voetballen
te gaan, pleit hij voor maatregelen die je eerder zou verwachten uit de mond van
iemand als Joop Glimmerveen: ‘Hoe lang staat onze maatschappij die terreur van
een notoir stel raddraaiers nog toe? Als het al niet mogelijk is om rellen te voorkomen,
is het dan niet de hoogste tijd om een strenger ontmoedigingsbeleid te voeren? Wat
koopt het veruit grootste goedwillende deel van de toeschouwers ervoor dat
aangehouden relschoppers in de meeste gevallen “na verhoor naar huis werden
gezonden”? Schakel ze uit. Zadel ze op met een meldingsplicht op een politiebureau
voor tien, twintig of meer wedstrijden. Dan gaat de lol om het in stadions voor anderen
te bederven er wel af.’
Exterminate the brutes!, is de boodschap. Hoe begrijpelijk deze morele
verontwaardiging mag zijn, ik vraag me af of ze wel aan het goede adres gericht is.
De slagvelden die regelmatig op de tribunes worden aangericht hebben waarschijnlijk
een nauwere band met wat er op het veld gebeurt - waar trouwens net zo vaak en zo
gemeen gevochten wordt - dan dikwijls gesuggereerd wordt. De Engelse historicus
Chas Critcher heeft hier ooit eens een aardig artikel aan gewijd. Het staat afgedrukt
in de bundel Working Class Culture, waarvan hij zelf een van de redacteuren was
en dat in 1979 verscheen bij de uitgeverij Hutchinson. Je kunt het optreden van
geweldadige voetbalsupporters niet los zien van ingrijpende veranderingen die zich
in de hele ‘voetbalcultuur’ hebben voorgedaan. Voor de Tweede Wereldoorlog was
het voetballen nog overwegend een sport van arbeiders: de meerderheid van zowel
de spelers als de toeschouwers was afkomstig uit onderscheiden sociale groeperingen
en specifieke culturele tradities. Waar het bij voetbal om draaide vormde tevens de
kern van de arbeiderscultuur: mannelijkheid, agressie, fysieke kracht en een regionale
of lokale identiteit.
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De opkomst van het beroepsvoetbal heeft daar een eind aan gemaakt. Dat
manifesteert zich misschien nog wel het sterkst in de voetballers zélf. Vroeger waren
spelers de helden van de arbeidersklasse: ze waren afkomstig uit hetzelfde milieu
als de supporters, en keerden daar na afloop van hun loopbaan meestal weer terug.
Door het beroepsvoetbal is deze band verbroken. De traditionele held, wiens reputatie
gebonden is aan bepaalde buurten, steden of streken bestaat in het moderne
profvoetbal niet meer. Daarvoor in de plaats zijn voetballers gekomen die geen enkele
loyaliteit meer kennen, noch aan een bepaalde plaats noch aan een bepaalde club,
behalve die aan hun eigen portemonnaie. Critcher citeert uit een portret van Stanley
Matthews, het prototype van de oude volksheld: er straalde pijn uit zijn gezicht, ‘het
was het gezicht van een arbeider, van een mijnwerker, nooit echt jong, maar altijd
op zijn hoede voor een onvoorspelbare wereld, zelfs als hij zich ontspande. Ook
sprak er angst uit Matthews: net als bij de tengere mijnwerker en zijn vrees voor het
werk dat altijd moet worden gedaan, niet met plezier maar voor een diepgaander
bevrediging, voor zelfrespect. Deze pijn en moeite drongen door in de harten van
eenvoudige arbeiders. Matthews was het tegendeel van een beroemdheid: hij dronk
niet, rookte niet en was zuinig met geld. Hij hoestte altijd. Hij was een
vertegenwoordiger van zijn tijd en zijn klasse, grootgebracht in een sfeer van hard
werken en de voortdurende dreiging van werkloosheid en schulden.’
In de jaren zestig en zeventig komt er een type voetballer naar voren dat zich zelf
beschouwt als ‘entertainer’ en dat zich gaat mengen in de wereld van glamour:
popsterren, filmsterren, beroemdheden van de tv, show-business. In Engeland is
George Best daar het meest sprekende voorbeeld van, in Nederland Cruyff, Keizer
of Van Hanegem. Best werd jarenlang dag en nacht geschaduwd door journalisten
en fotografen. Hij leidde het leven van een superster: nachtclubs, snelle auto's en
mooie vrouwen. De opkomst van dit nieuwe voetballers-idool ging gepaard met
veranderingen in het spel, die dikwijls worden samengevat in de term ‘spelverruwing’:
een systematisch streven naar het ontduiken van de spelregels. Een doorgebroken
speler wordt ongenadig ‘neergelegd’, strafschoppen worden ‘gestolen’ door
gefingeerde overtredingen, botsingen worden uitgelokt door schelden, spuwen, slaan
en trappen. ‘Professioneel’ heet zo iets.
Ook aan de kant van de toeschouwers hebben zich veranderingen voorgedaan. Het
meest dramatisch komt dat tot uiting in de toeschouwersaantallen. In Engeland
kwamen er vlak na de oorlog jaarlijks ruim veertig miljoen mensen kijken, dat is nu
zo'n beetje gehalveerd. Om toeschouwers te lokken is een geheel andere benadering
gekozen dan die voorheen gebruikelijk was. Er wordt niet langer gemikt op het
traditionele publiek: mensen uit bepaalde buurten, die door dik en dun meeleven met
de club. Het soort publiek waar voetbalclubs zich nu op richten heeft een algemeen
karakter. Overal wordt het aantal zitplaatsen uitgebreid en worden pogingen in het
werk gesteld om het comfort in de stadions te verbeteren, omdat ervan uitgegaan
wordt dat het voetbalpubliek uit bewuste consumenten bestaat. Ze zouden alleen
maar tot een bezoek aan het stadion zijn te brengen als daar superieur vermaak en
spektakel geboden wordt. Voetbalclubs zijn concurrenten op de markt van de
vermaaksindustrie geworden. Mensen zouden er komen om een show te zien, wie
er wint doet er niet zoveel toe, als er maar ‘goede waar’ geboden wordt: veel
doelpunten, veel drama, veel spanning en sensatie. Onder deze omstandigheden zijn
de codes over hoe je je in een stadion te gedragen hebt, zowel in het veld als op de
tribunes dubbelzinniger geworden. Oude verwachtingen van clubtrouw en
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onversneden partijdigheid zijn steeds verder verdrongen door het ideaal van de
passieve, neutrale, afstandelijke kijker. Helaas kunnen zich delen van de
arbeidersjeugd niet vinden in zo'n code: voetbal is voor hen nog steeds vrijwel de
enige arena waarin ze hun specifieke identiteit kunnen ontwikkelen, waarin centrale
waarden als fysieke kracht en mannelijke stoerheid gestalte krijgen. En dus
ontwikkelen ze hun eigen gewelddadige rituelen, die misschien haaks staan op de
manier waarop het ‘verburgerlijkte’ deel van het publiek zich wenst te gedragen,
maar daarom niet minder innig met het voetballen verbonden zijn.
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[Nummer 12 - 17 december 1983]
Maatstaf
De tweede ronde
Bzzlletin
De Revisor
tirade
Hollands maandblad
De Gids
Nieuw Vlaams Tijdschrift
Raster

1984 belooft inderdaad het jubeljaar te worden dat iedereen ervan verwacht. De
voortekenen bedriegen niet: er zullen volgend jaar weer twee nieuwe literaire
tijdschriften verschijnen. Het eerste zal afkomstig zijn van vier hoogleraren in de
Nederlandse Letterkunde die de indruk wekken een meer dan zakelijke belangstelling
voor literatuur te willen gaan uitdragen. Het professoraal aplomb hebben zij aan de
geschiedenis meegegeven, te zien aan de tekst van de aankondiging van het tijdschrift
LITERATUUR, Tweemaandelijks tijdschrift over Nederlandse letterkunde, dat de
vier redacteuren hebben opgesteld: Ton Anbeek, E.K. Grootes, F.P. van Oostrom en
Herman Pleij: ‘LITERATUUR richt zich tot: lezers die niet alleen geïnteresseerd
zijn in de Nederlandse literatuur, maar ook in studies óver die literatuur en die iets
missen tussen, enerzijds de recensies van pas verschenen boeken en, anderzijds, het
geleerde artikel met veel voetnoten; ...literatuurliefhebbers... iedereen die meer van
de Nederlandse literatuur wil vernemen dan de inhoud van de bestsellerslijst.’
LITERATUUR zal, zo blijkt uit het vakgebied van de redacteuren en van de grote
redactieraad, de hele Nederlandse literatuur gaan bestrijken, van de middeleeuwen
tot nu. Bovendien zal de aandacht zich richten op meer dan de esthetiek van de
literatuur alleen, ook het verband met de cultuur en de maatschappij komt aan de
orde. LITERATUUR zal worden uitgegeven door HES en belooft niet alleen voor
neerlandici aantrekkelijk te zijn (Adres: Postbus 420, 3700 AK Zeist, tel.
03404-52292) Het andere tijdschrift is een geval van wonderbaarlijke transformatie:
het NIEUW VLAAMS TIJDSCHRIFT zal een metamorfose ondergaan en een
redactie krijgen die zich in frisse sportbroekjes aan het werk heeft gezet om het beste
van de Nederlandse literatuur binnen te krijgen, alles onder de wervende naam HET
NIEUW WERELDTIJDSCHRIFT, zijnde een saluut aan een Vlaamse meester. De
redactie zal nu gaan bestaan uit Herman de Coninck, Piet Piryns en Hugo Claus.
Veel valt er nog niet te onthullen, maar zeker is dat Ethel Portnoy onder meer een
essayistische kroniek over televisie zal gaan schrijven. In AART'S
LETTERKUNDIGE ALMANAK VOOR HET GEORGE ORWELL-JAAR 1984
probeert de Vlaming Tom Lanoye zich op voorhand vrolijk te maken over het nieuwe
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blad, maar zoals het er nu naar uitziet komt hij nog wel op de koffie: het kan niet
anders of een blad met de naam NIEUW WERELDTIJDSCHRIFT zal een rubriek
gaan bevatten met grijnzende tijger-allures, waarvan het polemisch gegrom Lanoye
in het kleinste hoekje van zijn jongenskamer zal brengen, waar hij slechts met angstige
poezepootjes tussen zijn benen zijn verweer zal bedenken. De ALMANAK zelf
voldoet weer geheel aan het verlangen naar een bijgewerkte boekhouding van de
Nederlandse letteren: er komen jaarlijks tientallen schrijvers bij, de letter waarin ze
alfabetisch bij elkaar staan wordt tenminste steeds kleiner; Aarts vond een orginele
manier om aandacht aan Orwell te schenken. Hij verzamelde alles wat in Nederland
over Orwell is geschreven en drukte dat per jaar af, geïllustreerd met de omslagen
van de vele uitgaven van Orwells werk en, buitengewoon aardig, facsimile's van veel
artikelen uit kranten uit een grijs verleden: artikelen van Gomperts, Jef Last, Jacques
den Haan, Max Schuchart, Elisabeth de Roos en vele anderen. In een korte toelichting
schrijft Aarts: ‘George Orwell is nooit in Nederland geweest. Geen Nederlander heeft
hem ooit gesproken, gefotografeerd of zelfs maar gezien.’
Mijn vergrootglas deelde mij echter bij het aftasten van de miniscuul afgedrukte
artikelen het volgende begin van een artikel van Jef Last mee: ‘Het is nu alweer twee
jaar geleden, dat ik bij mijn Engelse uitgever thuis George Orwell ontmoette, een
lange, donkere en zwijgzame man, die pas een beetje los begon te komen toen we
over Spanje begonnen te praten.’ Het artikel van Hans Hoenjet over Orwell houdt
helaas niet over. Hij schrijft dat het grootste deel van Orwells leven ‘een niet aflatende,
maniakale poging om zijn droom “of being a famous writer” te verwerkelijken’ was.
Is dát nu kenmerkend voor Orwells leven? In BZZLLETIN 110 staat een uiterst
boeiende correspondentie tussen de in 1972 overleden dichter Wilfred Smit en Simon
Vestdijk, een aardige aanvulling bij het zojuist verschenen Verzameld Werk van de
dichter. In het nieuwe nummer van het tijdschrift dat als ondertitel heeft
‘Literatuuroverzicht vrouwenbeweging’ LOVER staat zoveel lezenswaardigs dat het
nummer een waardige voering van het tienjarig bestaan genoemd mag worden.
Gedurende deze tien jaar heeft het blad met grote vasthoudendheid een overzicht
geboden van wat er over vrouwen, door vrouwen geschreven is, op alle gebieden.
In dit nummer worden, zoals wel vaker, weer een aantal min of meer vergeten
belangwekkende vrouwen aan de geschiedenis ontrukt en geeft Robertine Romeny
een panorama van de tienjarige werkzaamheden. In TIRADE 289 wordt de zestigjarige
verjaardag van Gerard Reve gevierd, een gebeurtenis die aan niemand voorbij kan
gaan nu de ene na de andere uitgave van of over hem verschijnt; zojuist kwam bij
Kwadraat het eerste nummer van het REVE JAARBOEK uit. In TIRADE
essayistische bijdragen afgewisseld door persoonlijke herinneringen en interviews.
Als ‘document’ is het gesprek afgedrukt dat Aad van den Heuvel met Reve had op
24 januari naar aanleiding van het interview met Boudewijn Büch in Het Parool. De
herinneringen zijn afkomstig van Reve's welgestelde vriend Ludo Pieters en de
Engelsman D.P. Walker. H.F. Cohen heeft het over Reve en de politiek, Herman
Tromp mijmert over de roman Wolf, Hans van den Bergh over de vraag of Reve
inderdaad een romantisch-dekadent schrijver is en Herman Verhaar wordt ondervraagd
over zijn blijvende sympathie voor de schrijver. Ook de andere bijdragen aan dit
nummer wettigen de conclusie dat Reve verre van Oud en eenzaam is.
CP

Uitverkoren
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- Hockney Paints the Stage door Martin Friedman, Stephen Spender, John Cox en
John Dexter (Thames and Hudson; Importeur: Nilsson & Lamm) Over de decors die
David Hockney ontwierp, onder meer voor de opvoering van The Rake's Progress
- Jean-Paul Sartre, Lettres au Castor gekozen, geëditeerd en geannoteerd door
Simone de Beauvoir, twee delen: 1926-1939 en 1940-1963 (Gallimard; Importeur:
Nilsson & Lamm). Alle brieven van Sartre aan De Beauvoir en aan enkele anderen
- Balthus (Centre Georges Pompidou, Paris/The Metropolitain Museum of Art, New
York; Importeur: Idea Books) Catalogus van de schilder die kleine meisjes
vereeuwigde

Elliott Banfield

- De naam van de roos door Umberto Eco, vertaald door Pietha de Voogd en
Jenny Tuin (Bert Bakker) Briljante filosofische én historische detective
- De mensen thuis door Thomas Rosenboom (Querido) Drie verhalen over een
waanwijs jongetje die balanceren op de grens tussen buitengewone gedrevenheid en
gevaarlijke virtuositeit.
Uitverkoren is een lijstje met boeken die de redactie heeft uitgekozen als de
interessantste van de afgelopen periode.
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Eco's labyrint van de waarheid
‘Zelden ontmoet men een boek dat zoveel van de lezer weet te
bevredigen’
De naam van de roos door Umberto Eco Vertaling Pietha de Voogd en
Jenny Tuin (met medewerking van prof. dr. Th. van Velthoven) Uitgever:
Bert Bakker, 535 p., f39,50
Engelse editie: The Name of the Rose door Umberto Eco Vertaling William
Weaver Uitgever: Secker & Warburg, 501 p., f47,50 Amerikaanse editie:
Uitgever: Harcourt Brace Jovanovich, 501 p., f52,95
Herman Pleij
Het gaat goed met de middeleeuwen. Misschien is het zo dat elk tijdvak een voorkeur
ontwikkelt voor een bepaalde cultuurperiode in het verleden. In ieder geval worden
de middeleeuwen in toenemende mate aangegrepen ter exploitatie. Die kan lopen
van bron tot vermaak via romantisch vluchtoord tot aan gewilde kenbron voor de
eigen identiteit. En dat uit zich in braderieën en wetenschapsbeoefening, in
kasteelromans, Ivanhoe, Camelot, maar ook in complexe verbeeldingen zoals die in
de roman De naam van de roos van Umberto Eco.
Sinds 1980, het jaar van verschijnen in Italië, rukt dit boek op naar het noorden bij
wijze van neorenaissance, waarbij de markten in Duitsland en Frankrijk
stormenderhand veroverd zijn met aanzienlijke oplagen. Een zelfde beeld begint zich
al in de Angelsaksische wereld af te tekenen. Dat moet er wel op duiden dat deze
roman vele lagen bevat, waardoor zowel de avonturenzoeker (RUR-lezer) als de
cultuurhistoricus aan hun trekken komen, met op de achtergrond de snob die graag
de middeleeuwen in het knoopsgat van zijn beschaving steekt. Toch is het boek op
het eerste gezicht weinig uitnodigend en toegankelijk. Het is zeer volumineus, bevat
aan de lopende band literatuurverwijzingen en lange citaten in het Latijn, en bestaat
voor een goed deel uit ingewikkelde debatten over theologische kwesties. Maar bij
nader inzien blijkt dit allemaal in het hechte gelid te staan van een zeer verrassende
‘whodunnit’. Een substantieel deel van de klassieke en middeleeuwse wijsbegeerte
is in het perspectief geplaatst van de oplossing van een aantal geheimzinnige moorden
in een klooster. Daarbij lopen verzonnen personages en historische figuren gewoon
door elkaar heen, terwijl ze twistgesprekken voeren die voor een deel rechtstreeks
ontleend zijn aan middeleeuwse bronnen. Om meteen een indruk te geven van het
niveau daarvan: ik zou op dit moment geen betere introductie weten voor studenten
in de letteren op het middeleeuwse gedachtengoed dan Eco's reconstructie daarvan
in de vorm van een detective.
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Umberto Eco

Als gefictionaliseerde geschiedenis sluit het boek zowel aan bij dit vooral in
Amerika snel populair geworden genre (Vidal, Doctorow, Vonnegut, Findley, tot
aan de meer vulgaire varianten van Uris en Styron) als bij de snel terrein winnende
trend om weer leesbare geschiedenis te schrijven zoals Tuchman en Le Roy Ladurie
dat doen. Binnen dit gehele veld voelt Eco zich thuis, pijnlijk nauwkeurige
reconstructies afwisselend met smakelijk en uitgekiend literair effectbejag. Dit debuut
is het werk van een auteur die zich een gevestigde reputatie verworven heeft in de
wetenschap op het gebied van de semiotiek ofte wel betekenisleer. Eigenlijk gaat
zijn roman daar ook over, met de titel als eerste signaal. Hoe worden tekens
gehanteerd, hoe kan men ze interpreteren, en vooral, hoe stond men daar in de
middeleeuwen tegenover?

‘Mijn beste Adson’
Dit uitgangspunt is meteen in de openingsscène van het boek verbeeld. Twee
monniken, de geleerde franciscaan William van Baskerville en zijn jonge secretaris
en leerling Adson, beklimmen in de sneeuw een berg, op weg naar een
benedictijnenabdij die ze in de hoogte zien liggen. Vanuit de verte nadert een
opgewonden groep monniken en dienstpersoneel, onder aanvoering van de cellarius
(rentmeester) Remigio. Deze begroet hen, want hij is op de hoogte gebracht van hun
komst. William dankt hem voor de begroeting ‘des te meer omdat u om mij te
begroeten de achtervolging hebt onderbroken. Maar maak u niet ongerust, het paard
is hierlangs gekomen en is het pad rechts ingeslagen. Het kan niet erg ver gaan, want
bij de vuilstortplaats gekomen, zal het moeten blijven staan.’ Iedereen, Adson
inbegrepen, is met stomheid geslagen. Er is helemaal niet over een gevlucht paard
gesproken, en William blijkt het ook niet gezien te hebben. En de verbazing neemt
nog toe wanneer William vervolgens meldt dat het paard zeker Brunello heet, om
daarop een nauwgezette beschrijving van het uiterlijk te geven. IJlings volgen de
monniken zijn advies, en even later klinkt gejuich op bij de vuilstortplaats: Brunello
is terecht! Nu vraagt Adson uitleg. En William begint met: ‘Mijn beste Adson’,
waarop zijn leerling en wij de eerste les krijgen in het verstaan der tekenen die de
schepping zo gul prijsgeeft voor wie wil leren observeren. Naast de bijbel is ook de
natuur een boek waarin de waarheid geopenbaard is. Maar anders dan Alanus van
Rijsel en al die andere filosofen die dit verkondigden (William citeert naar hartelust)
gebruikt hij die tekens niet alleen om de Goddelijke waarheid te leren kennen, maar
veeleer om de wereldse raadsels van alledag op te lossen. En dat doet hij

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

5
met behulp van de leer der experimentale wetenschap van zijn leermeester Roger
Bacon, de beroemde filosoof uit Oxford (1292). Op grond van waarnemingen stelt
hij hypothesen op, die hij vervolgens toetst aan zijn ervaringswerkelijkheid zodat er
verklaringsmodellen ontstaan voor een samenhang tussen de waargenomen tekenen.
En die verengen zich ten slotte, door nieuwe waarnemingen en ervaring, tot één
verklaring. De waarheid is, kortom, het resultaat van een waarnemings- en
toetsingsproces en niet zoals de traditionele theologie wil een van tevoren vastliggend
en onbeweeglijk gegeven.
Neem nu dat weggelopen paard. Op weg naarboven werd William getroffen door
een aantal tekenen in de natuur. Hoefafdrukken van een paard in de sneeuw gaven
een indicatie over richting, omvang en snelheid van het paard, want ze waren klein
en regelmatig. Afgebroken takken en enkele zwarte paardeharen voegden zich daarbij,
alsook de observatie dat hoog boven uit de abdij een lang spoor van afvalresten in
de sneeuw zichtbaar was. Maar hoe wist u dan dat het een klein hoofd had, spitse
oren en grote ogen, vraagt Adson. Nu brengt William zijn ervaringswerkelijkheid in
het geding. Dat weet ik niet, zegt hij, maar ik weet wel dat de monniken denken dat
het zo is. Ze hebben geleerd om te denken in termen van generalisaties over wat
eeuwig is, universeel en mooi. Daar bestaan vaste formules voor, zodat de monniken
niet waarnemen wat ze echt zien maar wat ze voorgeschreven is om te zien. Het
paard moet het mooiste van de stal zijn getuige het aantal en de verwarring van de
uitgestroomde kloosterlingen. En een mooi paard ziet er per definitie uit zoals William
zei. Bovendien heet het wanneer het zwart is altijd Brunello. De waarheid ligt gewoon
voor het oprapen.
Voor Adson is deze speculatieve benadering van de waarheid op basis van
nieuwsgierigheid bijna ketterij. Hij kent de revolutionaire wetenschapsopvattingen
van Bacon niet, en zeker niet de toepassing daarvan op de alledaagse werkelijkheid.
Adson heeft dan ook de grootste moeite met het onderkennen van de eigenschap
‘nieuwsgierigheid’ bij zijn leermeester. Aanvankelijk hield hij die voor onzekerheid.
Immers, een geleerde monnik kan nooit nieuwsgierig zijn, want de waarheid is voor
eens en altijd gegeven. Alleen kan er onzekerheid bestaan over de eigen vermogens
om te voldoen aan de verplichtingen die kennis van de waarheid oplegt. Maar
nieuwsgierigheid om waarheden in meervoud te ontdekken, die moet wel naar de
brandstapel leiden. Toch heeft William steeds een geruststellend antwoord op Adsons
verbijstering. En ze trekken opgeruimd de abdij binnen, waar Williams instrument
van de nieuwe kentheorie een netwerk van conspiraties zal blootleggen.

Fictieve en echte bronnen
Zo begint een breed uitgesponnen verslag, verteld door Adson, over moordpartijen
in een Noorditaliaanse abdij gedurende een week in het jaar 1327. De achtergrond
is die van politieke en ideologische verwikkelingen rond de machtsstrijd tussen de
Duitse keizer Lodewijk van Beieren en paus Johannes XXII van Avignon. Eén fase
uit deze strijd wordt zelfs direct verbonden met de intriges binnen de kloostermuren,
wanneer hoftheologen uit beide kampen in de abdij vergeefs samenkomen voor een
verzoening. Daarbij worden de hoofdrollen gespeeld door historische figuren, te
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weten de dominicaner ketterjager Bernard Gui tegenover de generaal-overste der
franciscanen Michael van Cesena. Het ontaardt in een vulgaire scheld- en vechtpartij,
waarbij kardinalen en bisschoppen elkaar over en weer voor drekzak en hoerenloper
uitmaken.
Adsons verhaal is gestructureerd in zeven dagen, verdeeld in hoofdstukken die
corresponderen met de tijdsindeling in kloosters. Hij tekent het op uit zijn herinnering
aan het eind van zijn levensjaren, zo omstreeks 1380. Zijn werk bevat alle kenmerken
van de Gothic novel: spookachtigheid, moorden, sterke weersinvloeden, en het decor
van een abdij tegen steile rotsen waarvan de bibliotheek, gebouwd als een labyrint,
het centrum vormt. Ook de verhalende titels van de hoofdstukken horen hierbij,
evenals de bekende introductie met de manuscript-fictie. Hierbij begint het boek, bij
wijze van voorwoord door de auteur. Helaas, zegt hij, heeft hij Adsons manuscript
niet zelf in handen kunnen krijgen. Hij kent de tekst slechts uit een
negentiende-eeuwse Franse vertaling, die weer teruggaat op een achttiende-eeuwse
editie van een zeventiende-eeuwse bewerking in het Latijn, welke op haar beurt
gebaseerd was op Adsons tekst. Maar alles is inmiddels onvindbaar. En Eco voert
onmiddellijk de verwarring ten top door van deze edities een gedetailleerde
titelbeschrijving te geven, waarin allerlei elementen historisch zijn op één essentieel
gegeven na. Verder noemt hij vele andere werken, van de middeleeuwen tot nu, die
een rol gespeeld hebben bij zijn speurtocht, en hieronder bevinden zich over het
algemeen bestaande publikaties, inclusief een wetenschappelijk werk van hem zelf.
De dubbele bodems verdwijnen in een bodemloze put wanneer we ons realiseren
dat met deze manuscriptfictie niet alleen het karakter van de Gothic novel wordt
aangeboden, maar dat tevens dit karakter daarmee wordt verklaard. Immers, de tekst
is door vele handen gegaan sinds Adson, en iedere kopiïst, vertaler en bewerker heeft
er het zijne aan toegevoegd. Zo is de negentiende-eeuwse bewerker wellicht
verantwoordelijk voor de ‘gothische’ aspecten, zegt Eco, en dat zou volgens hem
zeker gelden voor de hoofdstuktitels. Alleen die editie heeft hij vluchtig in handen
gehad en bij die gelegenheid snel vertaald. Helaas is een vriend(in) ermee verdwenen,
en een tweede exemplaar is onvindbaar. Het is niet uitgesloten dat hij bij de herziening
van zijn vertaling ongewild ook romantiserende elementen heeft toegevoegd.
Het duizelt de lezer na deze introductie. Waarom zou men de schrijver Eco niet
geloven, nu hij zo wetenschappelijk de betrouwbaarheid van zijn bron in twijfel
trekt? Lees maar, zegt hij ten slotte, ik heb je gewaarschuwd, ik schrijf uit louter
schrijfplezier want dat mag tegenwoordig weer nu de relevant-voor-nu-gedachte van
de jaren zeventig gelukkig uit de wetenschapsbeoefening verdwenen is. De lezer
heeft geen been meer om op te staan, hij is ontdaan van zijn zekerheden (if any) over
feit en fictie met betrekking tot het verleden. En zo wil Eco hem precies hebben, om
de registers van rede en ziel op zoek naar de waarheid naar hartelust te kunnen
bespelen.

Humor als gevaar
In de abdij is een moord gepleegd, die op de dagen daarna gevolgd wordt door een
zestal andere. Met zijn nieuwe technieken, die langzaam tot Adson doordringen en
ten slotte ook door de ‘domme’ leerling worden gehanteerd, weet William deze al
hypothetiserend op te lossen, tegen het betere weten in van de arrogante monniken.
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De moorden blijken steeds dwingender in verband gebracht te moeten worden met
de geheimen van de bibliotheek. Deze, de grootste ter wereld,
Vervolg op pagina 8
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wordt angstvallig beschermd door de abt. Alleen de bibliothecaris en zijn asistent
hebben er toegang, en alleen zij kennen de weg in het als labyrint opgezette bouwwerk.
Via de catalogus kunnen de monniken een boek bestellen, maar per geval wordt
beslist of ze het wel mogen inzien. De bibliotheek getuigt namelijk van het totaal
aan menselijke kennis, inclusief de dwalingen, en werken van die geest dienen
weggesloten te blijven. Van één categorie in de catalogus, gemerkt met de signatuur
Africa, wordt zelfs de aanwezigheid door de abt ontkend. Hieronder vallen juist de
‘heidense’ auteurs uit de klassieke oudheid, met name de minder bekende werken
van Aristoteles.
Vooral de jongere monniken, uit Italië, betreuren dit ten zeerste. Zij hunkeren naar
de teksten der klassieken. Tegenover hen staat het establishment van de oudere
monniken, doorgaans uit andere landen, aangevoerd door de bejaarde en blinde Jorge
van Burgos. Deze naamgeving houdt meer in dan een plaagstoot in de richting van
de grote schrijver Jorge Luis Borges. Op tal van punten vertoont de Jorge van het
boek, zowel naar uiterlijk als naar handelen, overeenkomsten met de Argentijnse
schrijver. Maar weer is er een dubbele bodem: Eco zelf lijkt ook op Borges - en door
hem op zijn romanfiguur - door het intellectuele geknutsel met echte en fictionele
bronnen en vooral door de centrale belangstelling voor het verschijnsel bibliotheek.
Deze Jorge houdt nu hevige betogen tegen de lasterlijkheid van de heidense
leugenpraat, die zich vooral zou uiten in het hanteren van grappen en grollen, humor
en dubbelzinnigheid. Helaas is de christenwereld daar ook gevoelig voor, getuige de
liederlijke potsierlijkheid die de franciscanen tot wapen verheven hebben in hun
entertainende volkspreken gericht op de massa. Maar Christus heeft nooit gelachen,
en dat zegt genoeg. William voelt zich als franciscaan door zulke woorden direct
aangesproken. Steeds poogt hij weer Jorge te overtuigen van het nut van humor, als
verstrooiing tegen de gevaren van ledigheid die des duivels oorkussen is, maar ook
als relativerend middel om waarheden aan het licht te brengen.
William wordt in deze gedachten gesteund door enkele geleerde monniken, die
zich op allerlei manieren 's nachts toegang proberen te verschaffen tot de bibliotheek.
En zij zijn het die dit met de dood moeten bekopen. Er moet een handschrift liggen
in de sectie Africa, waarin de hantering en werking van humor zo dwingend onder
woorden is gebracht dat kennisname ervan de wereld zou kunnen veranderen. Ten
goede, menen de ambitieuze monniken, maar Jorge denkt daar geheel anders over.
Ten slotte blijkt het om het verloren gewaande boek II van Aristoteles' Poetica te
gaan, dat inderdaad humor en de komedie aan de orde stelt. Dit handschrift is zo
geprepareerd dat wie het ter hand neemt vrijwel onmiddellijk sterft. Alleen door het
op deze absolute wijze uit handen te houden van iedere nieuwsgierige lezer is de
christenwereld, waarin Aristoteles zich toch al het grootste gezag heeft verworven
met zijn logica, nog te redden. In de dramatische slotscène licht de dader van de
moorden (ik zeg niet wie) dit nog eenmaal toe aan William en Adson, die al
observerend en redenerend tot de oplossing gekomen zijn: ‘Ieder woord van de
Filosoof, bij wie nu ook heiligen en pausen zweren, heeft het beeld van de wereld op
zijn kop gezet. Maar hij was nog niet zo ver gegaan dat hij het beeld van God op zijn
kop zette. Als dit boek voorwerp van vrije interpretatie werd of was geworden, zouden
we de uiterste grens hebben overschreden.’
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Daarna pleegt hij zelfmoord door het boek op te eten. In de verwarring om nog
wat te redden, wordt de olielamp in de bibliotheek omgestoten, en in een machtige
apotheose brandt de gehele bibliotheek en vervolgens de gehele abdij uit. En nog
steeds kennen we ook in werkelijkheid dit boek II van Aristoteles' Poetica niet, al is
wel bekend dat het inderdaad over humor handelde.

Van het oude naar het nieuwe
Dit is slechts de hoofddraad van het verhaal. Hij loopt door een tapijt, dat met een
hecht weefsel van gesprekken over kookrecepten, kruidenleer, getallensymboliek,
architectuur, apocalyptische visioenen, de werking van een scriptorium (schrijfatelier),
een ketterproces en het dagelijks leven in een benedictijnenabdij deze draad
ondersteunt. Een onafzienbaar rijke wereld aan middeleeuws gedachtengoed is
gefictionaliseerd in een detective-verhaal, gedragen door twee hoofdfiguren die met
hun namen William van Baskerville en Adson onmiddellijk verwijzen naar de helden
van Conan Doyle.
Dit laatste werkt wat misleidend. Het suggereert de min of meer goedkope truc
om het verleden op te zadelen met mensen die over ‘moderne’ eigenschappen
beschikken, waarmee ze automatisch het verleden steeds de baas zijn. Die gedachte
doet Eco's constructie onrecht aan, al lokt hij haar zelf uit. Weliswaar heeft William
andere eigenschappen dan de hem omringende broeders, ze zijn toch wel degelijk
historisch. Telkens presenteert hij zich als de spirituele zoon van zijn leermeester
Roger Bacon en als vriend van de even vermaarde William van Ockham, wier ideeën
hij niet alleen voortdurend verwoordt (soms letterlijk uit hun geschriften) maar die
hij bovendien in een niet door hen vermoede praktijk brengt: het dagelijks leven van
monniken in een kloostergemeenschap. Daarbij maakt hij ook gebruik van Bacons
uitvindingen, alweer op het onvoorziene terrein van nu oplosbare moorden: de bril,
het astrolabium, de magneet.
Observerend en toetsend op basis van hypothesen, in toenemende mate geholpen
door Adson die ook de slag te pakken krijgt, drijft hij de moordenaar en zijn
geestverwanten in het nauw. Prachtig is het hoe steeds de beperkingen gedemonstreerd
worden van de oude theologie waaronder zijn tegenstrevers gebukt gaan. En het
mooist toont zich dat in Adson, die als enige een ontwikkeling doormaakt van het
oude naar het nieuwe. Adson is aanvankelijk, net als de zoekende monniken naar
het paard Brunello, geheel gevangen in door de kerk gedicteerde modellen ten aanzien
van de werkelijkheidservaring. Als hij bij toeval 's nachts in de keuken een
boerenmeisje ontmoet, dat daar in ruil voor eten de lusten van de keukenmeester
bevredigt, heeft hij niets anders paraat voor de beschrijving van de dolzinnige liefde
die hem overvalt dan de woorden van het Hooglied en zijn kennis van de retorica.
Want een model moet hij hebben om deze onverwachte ervaring te kunnen
categoriseren en verwerken: ‘Je hebt mij uitzinnig gemaakt van liefde, mijn zuster,
je hebt mij van mijn zinnen beroofd met één blik van je ogen, met één snoer van je
hals, een druipende honingraat zijn je lippen, honing en melk is onder je tong, de
geur van je adem is als die van kweeappels, je borsten als trossen van de wijnstok,
je borsten als druiventrossen, je gehemelte een zoete wijn die mijn liefde prikkelt en
over mijn lippen en tanden vloeit...’. Er is een heel boek met zeven moorden voor
nodig om Adson van deze dwangbuis te bevrijden en om hem te leren zijn ervaringen
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te ondergaan als individu, op zoek naar de vele waarheden die het boek der natuur
dagelijks openbaart. Het wordt dan ook verder niets met dat meisje.
Eco's magistrale boek opent enorme problemen bij de vertaling. Het pleit voor
Pietha de Voogd en Jenny Tuin dat ze steeds aanvaardbare oplossingen hebben
gevonden voor Eco's speelse grillen. Onvervaard hanteert hij de gecompliceerde
terminologie met betrekking tot de middeleeuwse filosofie en het kloosterwezen,
een begrippenapparaat dat in elke taal op variërende wijzen wordt gebruikt. Dat geldt
in het bijzonder voor de talloze eigennamen die het boek opvoert, van echte en fictieve
personen, die in het Nederlands doorgaans anders aangeduid worden dan in het
Italiaans. Over details kan men naar hartelust twisten, maar in het algemeen is een
zeer goed leesbare vertaling tot stand gebracht die zeker niet onderdoet voor de
Engelse.
Ik moet met tegenzin afsluiten. Zelden ontmoet men een boek dat zoveel faculteiten
van de lezer tegelijk weet te bevredigen, en dat bijgevolg zoveel honger naar meer
achterlaat. Maar het papier is vol, mijn pen is leeg, en de avond begint te vallen. Met
zo'n formule besluiten middeleeuwse auteurs graag hun werk. En weer kan Eco het
beter, voor de laatste keer zijn verteller Adson vangend in een modelformule waarop
deze nu, aan het eind van zijn dagen, heel persoonlijk en individueel weet te variëren:
‘Het is koud in het scriptorium, mijn duim doet me pijn. Ik laat dit geschrift na, ik
weet niet voor wie, ik weet niet meer waarover: stat rosa pristina nomine, nomina
nuda tenemus (de roos van weleer bestaat als naam, naakte namen houden we over).’
Herman Pleij is hoogleraar in de literatuur van de Middeleeuwen aan de Universiteit
van Amsterdam
■
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De chaos omlijst
Leven en liefdesvriendinnen bij Andreas Burnier
De litteraire salon door Andreas Burnier Uitgever: Querido 128 p., f22,50
Frans de Rover
Kunst is voor tachtig procent vorm en voor twintig procent inhoud. Die uitspraak
staat te lezen in Andreas Burniers romandebuut Een tevreden glimlach (1965) en is
tot credo van haar literaire werk geworden. Thematisch geeft haar werk nauwelijks
een ontwikkeling te zien - het (terug)verlangen naar een kosmisch levensgevoel en
de (vaak geografische) zoektocht naar een antwoord op de vraag ‘hoe te leven’,
vormen de steeds weerkerende inhoud. Wanneer de psychologische doorgronding
van personages en handelingen wijkt voor de vorm, kunnen problemen voor de lezer
ontstaan.
Een onbevangen eerste lezing (en zo lees ik een eerste maal) van De litteraire salon
levert een nogal chaotisch, minstens caleidoscopisch beeld op van een vrouw in de
middelbare leeftijd die, niet gespeend van enige rancune, terugblikt op haar ‘leven
en liefdesvriendinnen’. Omkaderd door een beeldend verwoord ‘intro’ en ‘exit’ wordt
in een vijftal hoofdstukken een groot aantal a-chronologisch gepresenteerde
fragmenten over een turbulent vrouwenleven bijeengebracht.
Maar Burnier schrijft niet voor onbevangen lezers - wat zich in de werkelijkheid
van een leven als chaotisch laat ervaren, mag getransformeerd tot literatuur een
chaotische indruk maken: bij het type schrijvers waartoe Burnier zich rekent (‘tachtig
procent vorm’) moet er in de schriftelijke neerslag ‘systeem’ zitten. En welke auteur
in ons taalgebied biedt een betere handleiding voor de ontraadseling van hermetisch,
vormtechnisch proza dan Harry Mulisch? In zijn naschrift (1957) bij Archibald
Strohalm gebruikt hij als metafoor van het literaire kunstwerk: ‘het boek is een
afgesloten kast en de sleutel ligt in de kast’.

Andreas Burnier, tekening Siegfried Woldhek
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Zo simpel is dát. Het perspectief van waaruit de hoofdpersoon in Burniers roman,
Radha Altman, haar leven beschouwt, is de jarenlange verhouding (het ‘oudpotteus
huwelijk’) met een vriendin die de onnederlandse naam Sidra draagt. Enig naslagwerk
leert niet alleen dat Sidra in het Aramees ‘de orde’ betekent (en zij is het
ordeningsprincipe van deze roman), maar dat Sidra in het jodendom de benaming is
voor de vierenvijftig secties waarin de vijf boeken van Mozes zijn verdeeld ten
behoeve van de wekelijkse voorlezing. Het eerder genoemde ‘groot aantal
a-chronologisch gepresenteerde fragmenten’ in de vijf hoofdstukken blijkt er bij
telling exact vierenvijftig te bedragen; over de wekelijkse voorlezing een citaat dat
tevens Burniers toonzetting op veel plaatsen goed illustreert: ‘Wij bevinden ons, lieve
lezeres, (als u even uw handje onder het dek vandaan haalt, zal ik verder vertellen)
ineens zeven jaar verder in de tijd. De toverlantaarn is plotseling heel veel plaatjes
verder, maar ik sta er nog steeds met mijn aanwijsstok en duidelijke explicatiestem.
In de schemerig verlichte zaal vol zachte, brede divans zie of vermoed ik de lichte
blosjes op uw wangen, die zich verdiepten tot een donkerrood toen die leuke scène
in de slaaptrein, of aan boord van dat elegante cruiseschip en niet te vergeten die
op de hotelzolderkamer toen er steeds werklui langs moesten om iets onduidelijks
op het dak te repareren... Maar kom, wij moeten verder. Wij kunnen hier niet tot sint
juttemis blijven, de tijden zijn slecht en er zijn veel enge heroïnejunks bij de weg. Ik
zou zeggen: óf flink opschieten en doorvertellen en niet te laat over straat naar huis,
óf wij moeten hier allemaal vannacht blijven en dat wordt mij, al ben ik nog jong,
misschien toch wat te veel.’
Lichtbeelden-met-explicatie bij een dames-flikkerleven, op de wijze van de
literatuur in een cultureel-gecompliceerde structuur waarin natuurlijk ook de voornaam
van de hoofdpersoon een verwijzende functie heeft: de Krishna-Radha bruidsmystiek
is een belangrijke inspiratiebron voor mystici en kunstenaars.

Intuïtieve beelden
Uitsluitend vorm-virtuositeit voor geleerde vrouwen? Deze lieve lezer heeft zich ook
bijzonder geamuseerd, en meer dan dat, met de inhoud, zeker bij herlezing, wanneer
onderkend is dat de verhaalfragmenten in de hoofdstukken niet zo ‘toevallig’ zijn.
Dan kunnen ook de ‘intro’ en de ‘exit’ betrokken worden op de vertelde
levensgeschiedenis. De ‘intro’ presenteert een kind dat in een donkere salon op een
vleugel speelt: ‘de muziek roept verre, voorgeboortelijke, hemelse herinneringen bij
hem wakker en hij denkt dat de volwassenen, woordeloos, dit weten. Het lijkt hem
dat er een geheime, nooit uitgesproken verstandhouding is tussen hen, de grote
mensen, en hem, het kind.’ De ‘exit’ beschrijft de tocht van een vrouw en haar heel
jonge zoontje door een gebied van ongelooflijke koude: ‘Ik begon al te vrezen voor
het leven van dit kwetsbare kind, maar plotseling hadden wij het water naar
Spitsbergen overgestoken en waren op dat Pooleiland aangekomen: een tropisch
paradijs, vol weelderige vegetatie en met een heerlijk zacht klimaat. In talloze
schakeringen van groen groeiden er de prachtigste bomen en struiken. Natuurlijk
had ik wel eens gelezen dat hier bij de Noordpool vroeger Hyperborea was geweest,
het zonneland van Apollo, maar ik had niet gedacht dat het nog steeds op Spitsbergen
bestond (...) Ik keek nogmaals om mij heen en inderdaad: groen, bloemen, vogels,
vruchten, een overdaad aan geluk.’ Droomachtige, intuïtieve beelden van een
harmonie tussen mens en wereld, tussen mens en kosmos, tussen Dionysos en Apollo.
Die beelden omlijsten de (literair harmonisch gestructureerde) chaoti-
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sche werkelijkheid van Radha en blijken daar met tal van motieven mee verweven.
In de beschrijving van Radha's vrouwenavonturen toont Burnier dat ze, al
publiceerde ze na de Reis naar Kíthira (1976) geen romans, toch de pols lenig heeft
gehouden. Klagerige zinnen als ‘nu ik oud en illusieloos ben’ of ‘ik word niet alleen
oud, ik desintegreer ook’, zurige opmerkingen over de nieuwe tijd, ik vergeef het
haar want er staat genoeg tegenover. De roman zet sterk in: Radha's Haagse jeugdjaren
worden met veel gevoel voor treffende details weergegeven, ondanks de opmerking:
‘De herinneringen zijn onscherp en wat scherp lijkt, wantrouw ik.’ Zij maakt kennis
met schilders en schilderkunst, slipt weg uit ‘de beklemmingen van de puberteit’
naar het Panorama Mesdag, ‘naar die geheime hemel. Want wat was er anders aan
de hand, daarboven, dan wat je voelt als je, pas gestorven, ineens weer in een
geestelijk gebied staat?’ In die jaren ontwikkelt zij ook ‘het Van Gogh-gevoel: de
onzichtbare begeleider, broeder, bondgenoot’ - dit laatste met name door het doen
van verkeerde keuzen. Na een mislukte studie psychologie in Amsterdam volgt Radha
een toneelopleiding in het Parijs van het existentialisme. Burnier zou Burnier niet
zijn als ze de gelegenheid voorbij liet gaan even venijnig te prikken in het dan weer
opkomende feminisme: ‘Dit aarzelende, vrijwel geheime feminisme van kort na de
zoveelste mannenoorlog ontbrak het aan de chique, de cerebraliteit en het élan van
de eerste golf. Er was geen aristocratie meer, naar geld noch cultuur, naar intellect
noch stijl (...) De bijbel van het tussenfeminisme was Simone de Beauvoirs Le
deuxième sexe. Behalve deze intellectualistische, marxistische oermoeder (dictatuur,
terreur en machismo mag, als er maar “links” op staat) hadden zij met het latere,
linkse massafeminisme iets grauws en groezeligs gemeen.’ In deze sfeer, tijdens een
slonzig vrouwenavondje-met-filmbeelden over mishandeling en geweld op een
rommelzolder, ‘bekent’ Radha haar eerste geliefde: Lucia. Verkeerde keuze. Radha
wordt geëxploiteerd door de aankomende tragédienne.

Leeuwentemster
Terug in Nederland volgt nog een zeer komisch intermezzo met een drankzuchtige
leeuwentemster die in haar huis maar liefst twee levenslustige jongensmannen in
bedwang houdt. Geen beste keuze. Dan verovert - in de meest letterlijke zin - Radha
echter de vrouw in wier teken de roman staat: Sidra. ‘De eerste keer dat ik Sidra
ontmoette, was zij in de gestalte van een achtjarige jongen. Ik bevond mij in een
kleine voorzijkamer van het huis waar het knaapje wel eens in de tuin kwam spelen,
want hij woonde zelf vierhoog in een luxe hoogbouwbungalow aan zee. Ik zag het
Egyptisch smoeltje van de kleine jongen en herkende hem, met een schok, meteen.
“Deze jongen zal wel een heel aardige moeder hebben, dacht ik.”’ Juiste gedachte;
via Maria tot God, maar dan andersom. Deze keuze lijkt veelbelovend - er volgt een
huwelijk dat zeventien jaar zal duren. De dames maken verre reizen, adopteren nog
een Grieks knaapje, Radha promoveert zelfs tot doctor in de BLO-kunde aan ‘de
oudste en dus ongetwijfeld beste universiteit van Nederland’. De beschrijving van
haar promotor, ‘haar woeste leermeester Dzjengis Khan, in dit leven eindelijk
getrouwd met een boeddhistische monnik, in de gedaante van een deftige Gooise
mevrouw (God is bereid iedere gestalte aan te nemen, ook als het om de redding van

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

slechts één mensenziel gaat)’, diens toespraak op het promotiediner en de door alcohol
overspoelde afloop van de hoogtijdag, is weer vol ironische momenten, ook door de
onvermijdelijke vermenging van feit en fictie in de relatie Dessaur-Burnier-Radha.
Maar met de jaren sluipt langzaamaan het bederf in de verhouding; het leven als
‘nachtintellectueel’ gecombineerd met dat van hoofdinspecteur van het BLO gaat
Radha opbreken; er dreigen jaloezie en andere vriendinnen. Dan, bij terugkomst van
een reis door Amerika, vindt Radha het huis leeg; Sidra is verdwenen. In die situatie
van eenzaamheid en verlatenheid passen slechts Reviaanse overpeinzingen: ‘Ja, wat
moet je? Je moet verder. (Stop the world, I want to get off.) Lange tijd wist ik niet
of Zij dood, geëmigreerd of ziek was, dan wel in hoerig verbond was hertrouwd met
een vrouw van haar eigen geslacht. (Het moest verboden worden, het heeft iets
tegennatuurlijks).’ Ze overweegt nog even een contactadvertentie in het bekende
genre: ‘Dodelijk vermoeide, tamelijk zwaar zieke, door het leven gegroefde, ietwat
paedophiele Vrouw zoekt teder, toegewijd, trouw, honds aanhankelijk en toch geestig,
autonoom en creatief jong Vrindje van het eigen of het andere damesgeslacht.’
De roman eindigt in het land waarvan Sidra's zoontje die eerste maal de
boodschapper leek: Egypte. Radha kijkt uit over het nieuwe Alexandrië en wat ze
ziet is een beeld van haar leven en van haar pogen dat onder controle te krijgen: ‘De
stad die nu Alexandrië wordt genoemd, vormt slechts wat moderne, armoedige,
lelijke, stoffige uitlopers van het geheim onder de zeespiegel.’ Lichtbeelden met
explicatie, een verzameling brokstukken van een verloren liefde; onweerstaanbaar
dringt zich de passage aan mij op uit Komrij's Chemisch huwelijk waarin de vader
zijn zoon Cardenio troost met de woorden: ‘Verdriet, Cardenio, is beter te / Verwerken
dan geluk. Want het verdriet / Bestaat uit stukken die te lijmen zijn, / Fragmenten
die een achteloze hand / Weer bij elkaar kan rapen, maar geluk / Is één. - Geen hand
ter wereld is zo machtig, / Zo sterk dat hij de gaafheid in zijn palm houdt.’ Aan een
roman als deze, waarvan - en dan corrigeer ik Burnier - de vorm de inhoud is, geef
ik zulke woorden graag als motto mee.
■
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Winnen de gekken?
De krankzinnige wereld van Renate Dorrestein
Buitenstaanders door Renate Dorrestein Uitgever: Bert Bakker 198 p.,
f27,50
Reinout Hogeweg
Buitenstaanders van Renate Dorrestein is een debuut. Dat betekent dat de lezer met
een neutraal verwachtingspatroon kan gaan lezen: hij hoeft en kán niet vergelijken
met eerder verschenen werk en heeft totaal geen last (of steun) van de omgevallen
boekenkasten en knipselarchieven waarmee een nieuw boek van een al gevestigd
schrijver meestal wordt omgeven. Hij of zij slaat het boek open en leest en waardeert
het boek op zich zelf. Zo zou het eigenlijk altijd moeten zijn.
Ik vermeed het de tekst op de achterkant te lezen, ten eerste omdat daar altijd een
bepaald soort gezwollen proza de potentiële koper tot aanschaf moet verleiden en
ten tweede omdat je dan al in een bepaalde richting wordt gestuurd. Ik las de eerste
zin: ‘Al voordat hun auto op de dijk uit de bocht vloog en in het water belandde,
voelden Max en Laurie zich bedrukt.’ Qua woordkeus niet zo sterk, maar bij een
ongeluk wil je toch altijd even kijken hoe groot de schade is en ik las dus snel verder.
De eerste alinea eindigt met: ‘Dat de auto te water was geraakt was daarentegen
geen toeval.’ Een nieuwsgierig makende zin en, naar later bleek, één van de vele die
pas later en dan nog terloops verklaard worden. Zo'n zeventig bladzijden verder
haalde ik voor het eerst weer eens goed adem en realiseerde ik me, dat er in dit eerste
hoofdstuk een stoet merkwaardige mensen was geïntroduceerd met voorgeschiedenis,
karaktertekening, uiterlijk en problematiek van wie ik vóór alles wilde weten hoe
hun onderlinge confrontatie zou verlopen. Dat wist ik na het lezen van de volgende
twee hoofdstukken, en na een kort slotgedeelte, weer spelend in de ‘normale’ wereld,
waarin ik woon, was ik weer thuis.
‘Een krankzinnig goed boek,’ was mijn eerste reactie; letterlijk krankzinnig en
naar mijn subjectieve oordeel zeker goed. En... onbeschrijflijk, want Buitenstaanders
is het soort boek, dat met ‘een korte samenvatting van de inhoud’ in een bespreking
te veel van zijn waarde zou verliezen. Die zal ik dan ook niet geven.

Renate Dorrestein, foto Corinne Noordenbos

Een recensie vraagt echter meer dan alleen een eindoordeel. Er moet geschreven
worden over het thema, de structuur, eventuele verwantschap en, bij alle lof, op enige
onvolkomenheden. Die volgen hier dan ook, maar zal het mijn eerste spontane oordeel
beïnvloeden of wijzigen?
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Vuurwerk
Het thema: los van het verhaal klinkt het nogal bekend: bij een confrontatie tussen
‘normale’ mensen en ‘gekken’, blijken de laatsten vaak heel wat normaler te zijn.
Eén van de ‘abnormalen’ zegt het duidelijk: ‘Eigenlijk zijn normale mensen ook
knap eng.’ En haar zusje vult aan: ‘Eigenlijk weet ik niet wie hier het meest geschift
is.’ Doordat de lezer pas op het eind, zij het voorbereid door vele vooruitwijzingen,
pas echt weet hoe de situatie is, kan hij ook niet een betrouwbare indeling van gek
en normaal maken.
De structuur: ik zei het al, álles heeft in dit boek een functie. Of er nu sprake is
van een zwaan of een stofzuiger, het blijkt vroeg of laat een betekenis te hebben.
Een helder hoofd bij eerste lezing én herlezing is dan ook een voorwaarde.
Verwantschap: al na enige bladzijden kwamen bij mij herinneringen op aan De
Metsiers van Hugo Claus. Ook daar wordt een geïsoleerd levende groep ‘outsiders’
geconfronteerd met enige indringers die hun afwijkende, maar gelukkige wereld
vernietigen. Ook daar wordt het vertelperspectief, soms midden in een zin, gewijzigd,
dezelfde gebeurtenissen tweemaal vanuit verschillende verhaalfiguren verteld, zodat
de lezer zich realiseert hoe moeilijk het is elkaar te begrijpen als iedereen hetzelfde
anders uitlegt. In de titel is dat al aanwezig: het ‘normale’ gezinnetje, waarvan in de
eerste regel sprake is, (er blijken ook nog twee enge jongetjes op de achterbank van
de auto te zitten) komt op zoek naar hulp bij een groep mensen terecht, die duidelijk
‘buitenstaanders’ zijn. Zij leven namelijk in warme omhelzing met de natuur, los
van de maatschappij, volgens hun eigen codes met elkaar. De familie functioneert
echter binnen die groep zelf ook als ‘buitenstaanders’ en wel van het hinderlijke
soort, dat zijn eigen normen, waarden en frustraties meebrengt en oplegt aan de
mensen die hen gastvrij ontvangen. Alle volgende catastrofes worden dan ook direct
of indirect door hen veroorzaakt. Mogelijk dus inspiratie door De Metsiers, maar
van epigonisme is zeker geen sprake.
Onvolkomenheden: Renate Dorrestein heeft wel de neiging bepaalde originele
uitdrukkingen te vaak te herhalen en soms snak je naar een iets minder schitterend
taalgebruik. Technisch blijkt zij tot alles in staat, maar al dat verbale vuurwerk wordt
soms wel erg vermoeiend. Qua inhoud geldt dat ook voor het tweede hoofdstuk,
waarin zij van twee hoofdfiguren de voorgeschiedenis vertelt en dan zeer fors aan
de gang gaat met wreedheid, seks en zieligheid, terwijl zij verder in het boek meer
suggereert dan vertelt. Het laatste grote hoofdstuk eindigt bij voorbeeld met:
‘Aanvankelijk zag ze niets’, en wat er zich heeft afgespeeld kan de lezer alleen
vermoeden via verwarde droombeelden, die de moeder van het ‘keurige’ gezin heeft
als ze weer terug zijn in de normale wereld. Dat werkt veel beter. Na lezing bekroop
mij ook het gevoel een enorm spektakelstuk te hebben gelezen. Een van de
hoofdfiguren klaagt: ‘Er gebeurt veel te veel voor één dag’ en inderdaad duizelde
het mij ook wel eens. En... vuurwerk is schitterend, maar als alle ‘oohs’ en ‘aahs’
verklonken zijn, rest er niets meer. Diepe Gedachten, gesteld dat men die in de
literatuur zou willen aantreffen, staan er dan ook niet in, tenzij bepaalde constateringen
over het moderne huwelijk en de progressieve psychiatrie als zodanig zouden moeten
gelden.
Spontane lezer en weloverwogen criticus kijken elkaar aan en concluderen: een
goed boek en vooral een spectaculair debuut!
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De zak
Bij een poging tot literaire cover-moord

Het corpus delicti

Carel Peeters
‘Zojuist verscheen van Rudy Kousbroek bij De Harmonie Wat en hoe in het Kats.
In februari geeft Meulenhoff van hem uit: Het meer der herinnering, Anathema's 5.’
Wie zou er nog geïnteresseerd zijn in wat Rudy Kousbroek publiceert en zal
publiceren na het lezen van het omslagartikel van John Jansen van Galen in de Haagse
Post van 10 december, waarvan deze informatieve mededeling het sluitstuk is? Wat
is dit voor hypocrisie aan het slot van een artikel waarin een schrijver volledig
weggeschreven wordt als ‘(voormalig?) goeroe van intellectueel Nederland’, als
‘epigoon’, als ‘hautain’. Het grote janken van Rudy Kousbroek is de meest hersenloze
literaire karaktermoord uit de geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Niet
geschreven als polemiek, maar als een artikel van het soort waar uitsluitend de Haagse
Post het patent op heeft: de zelfrijzende journalistiek, waarbij small talk, een
knipselarchief, een beroerd geheugen, kletspraat, andermans meningen in vereniging
met het virus van de oppervlakkigheid, de schijn van een volwaardig journalistiek
werkstuk moeten wekken. Een vaste tactiek bij de opbouw van zo'n artikel is de
slalom, die het mogelijk maakt iemand eerst in een slijmerig taaltje op te hemelen,
om hem vervolgens met insinuerende, zelden rechtstreekse argumenten koud te
maken door middel van sappige typeringen en roddels die nooit tot de schrijver van
het stuk zelf te herleiden zijn: alles altijd van horen zeggen.
Een godgeklaagd periodiek leeghoofd als John Jansen van Galen heeft er nog nooit
blijk van gegeven zich méér voor Kousbroeks werk te interesseren dan de gemiddelde
lamme wesp die op het interessante gebabbel afkomt dat Kousbroeks artikelen bij
ontstentenis van degelijke intellectuele discussie menigmaal heeft veroorzaakt in de
kringen die Jansen van Galen aandoet. Geen wonder dat het Jansen van Galen opvalt
als hij eens ergens komt waar Kousbroek een lezing houdt en een ‘aandachtig
toehorende intelligentsia’ aantreft. Terwijl Kousbroek in de Nederlandse literatuur
een even sensibele, geestige en intelligente manier van essayeren heeft geïntroduceerd
waarvan stijl en charme zes doctorandussen zou dienen aan te sporen erop te
promoveren, bestaat de karakteristiek van Jansen van Galen uit de zin: ‘Kousbroek
benaderde zijn onderwerpen met een soort speelsheid.’ Een soort speelsheid! Het is
de verbijsterend originele aanduiding van iemand die ergens snel aan wil komen: die
neemt niet veel literaire of intellectuele bagage mee. Een knipselarchief en
journalistieke mores waarvan de antennes slechts zijn ingesteld op het opvangen van
de signalen waaruit iemands vermeende afgang blijkt, dan wel op de tekenen dat
iemand ‘het aan het maken is’. Dit zijn de omstandigheden die bij de Haagse Post
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tot een coverstory leiden. Belangstelling en respect voor de werkelijke substantie
van iemands werk zou slechts afleiden van wat de titel van het stuk belooft: een
artikel dat voor ‘het remous der spraakmakende Amsterdamse intelligentsia’ zorgt,
ter opvulling van de staande stiltes.
Er zou niets aan de hand zijn als we hier te maken zouden hebben met een polemiek:
iemand die in de pen klimt omdat hij het niet met Kousbroeks ideeën eens is. We
hebben echter te maken met iemand die uitsluitend met een vooropgestelde bedoeling
beweringen in de lucht schiet en ach en wee roept bij zijn eigen tendentieuze
parafrases van Kousbroeks werk. Als Kousbroek vindt dat ‘kleur banaliseert’ in
speelfilms, schrijft Jansen van Galen niet waarom hij vindt dat dat niet waar is, hij
komt slechts met een aan anderen ontleend argument: dat Ettora Scola een prijs heeft
gekregen voor het gebruik van kleur in zijn films. Dat moet voldoende zijn. Voldoende
is bij Jansen van Galen iets heel snel: als Nico Tinbergen Kousbroeks Huizinga-lezing
over ethologie geen bijdrage vindt aan de discussie zal Jansen van Galen zijn
opportunisme niet verloochenen en het ter staving van zijn nattevingerbetoog citeren.
Als Hillenius in een reactie op Kousbroeks ‘Smeulende Kwestie’ het niet met hem
eens blijkt te zijn, krijgt Hillenius het gelijk van de wereld. De lezing zelf, waarin
de geïnformeerdheid, betoogtrant en intellectuele inzet zelfs een imbeciel niet zou
ontgaan, wordt door Jansen van Galen samengevat alsof het hier een ideetje betreft,
niet ongelijk aan wat hij hoort in die spraakmakende, intellectuele gemeente waarvan
hij de recepties en ‘presentaties’ wekelijks afloopt, waardoor er geen ruimte overblijft
zich werkelijk voor iets te interesseren.
Bij Jansen van Galen wordt het feit dat iemand een fiets in zijn hal heeft staan al
tot iets bedenkelijks. Dat een schrijver een pseudoniem kiest wordt zo vermeld dat
het lijkt of hier iemand zich aan het verbergen is. Vincent en het geheim van zijn
vaders lichaam wordt afgedaan als het volgen van ‘het procédé van Max Ernst’, alsof
het boek zelf niet een fontein van originaliteit is, waarvan eerlijkheidshalve gezegd
moet worden dat men het niet volledig zal kunnen vatten als men aan het lezen niet
meer tijd kan besteden dan de uren veroverd op een verveelde achtermiddag als er
eens geen ‘presentaties’ is.
Kousbroeks vele artikelen over de ellende van de architectuur worden afgedaan
als gemopper ‘dat aan Henri Knap (doet) denken’. Ja, voor wie zo weinig gevoel
voor nuances heeft, krijgt elke tirade tegen iets afschuwelijks de vorm van het gepruttel
van Henri Knap over het smartelijke verdwijnen van de pochet. Dan komt ook Gerrit
Komrij in aanmerking. Men herinnere zich Kousbroeks artikel over het stimulerende
interieur van een stationsrestauratie, waarvan de formica tafels elke bezoeker met
vette kringen toelachen. Gemopper! De botheid waarmee Jansen van Galen
Kousbroeks stukken over de voortdurende lelijkheid afdoet, zou hij eens op de
vergelijkbare stukken van HP-collega Hofland/Montag moeten toepassen. Misschien
dat hem dan de genade van het onderscheidingsvermogen wordt gezonden.
Het feit dat Kousbroek zich niet altijd de centrale figuur vindt om een door hem
aangezette discussie voort te zetten, wordt gezien als iets verderfelijks. Jansen van
Galen beijvert zich liever tot het formuleren van een zin waarin Kousbroek wordt
afgedaan als een ‘epigoon’, knap weliswaar, maar iemand die slechts doorgegeven
heeft wat in het buitenland is bedacht. Wat nuances? Wat onderscheidingsvermogen?
Wat feiten? Wat doet het er toe dat Kousbroek nooit een geheim heeft gemaakt van
zijn schatplichtigheid? Wat doet het er toe dat hij daar niet geheimzinnig over hoefde
te doen omdat hij genoeg in zijn eigen buidel had om die anderen in Nederland
bekend te maken? Het was Kousbroek die de ethologiediscussie heeft veroorzaakt,
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de scepsis ten opzichte van China heeft verwoord, het rationalisme voor het odium
van duivelskunst heeft behoed, de emotie in het denken een plaats heeft gegeven,
zodat het tot sommige lezers doordrong dat men emotie en gevoel kan hebben zonder
sentimenteel te zijn. Dat Kousbroek al een aantal jaren bezig is zijn jeugd terug te
roepen op een manier die, heette Kousbroek Nabokov, een gloeiende nieuwsgierigheid
zou oproepen, behandelt Jansen van Galen als betrof het hier een misstap. Voor de
psychologische en intellectuele portee van de series Terug naar Negri Panerkomst,
Genua en Van Suez tot Pharos ontbreekt hem de finesse. Hij ziet het slechts als ‘het
grote janken’ van een rationalist in de overgang en maakt hem er impliciet een verwijt
van dat hij zich met deze artikelen heeft afgewend van zijn analytische stukken over
‘actuele discussies’. Hier wordt iemand het recht op een intellectuele ontwikkeling
ontzegd door een journalist, die niet kan leven als hij niet wekelijks wordt gedrogeerd
door de brille van anderen, en die te beroerd is zich te verdievervolg op pagina 35
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Charmant, slordig, vertederd
Het debuut van Tessa de Loo
De meisjes van de suikerwerkfabriek door Tessa de Loo Uitgever: De
Arbeiderspers, 194 p., f29,50
Diny Schouten
Met een fier, uitdagend, mooi gezicht staat Tessa de Loo op de kaft van haar debuut:
zes verhalen, gebundeld onder de titel van het tweede, De meisjes van de
suikerwerkfabriek. Dat verhaal trok bij verschijnen in Maatstaf aandacht door het
sensationele van het onderwerp, een wraakactie van vier forenzende
chocoladearbeidsters op de mannen in het algemeen en één, al te zeer van zich zelf
overtuigde conducteur in het bijzonder.
Het verhaal leest als een trein. Pas bij herlezing valt op hoe bewonderenswaardig
ingenieus de constructie is. Stijl en dialoog zijn wat minder: ‘Zachtjes zei ik in zijn
oor: “Sodemieter op man en laat mij met rust”’; ‘Het kwam me voor dat jeuk, als je
door omstandigheden niet kon krabben, minstens even kwellend was als pijn’; ‘Welk
van deze schitterende bedden vind je het mooiste?’ Voor Verkademeisjes klinken
zulke zinnen wel erg boekig, maar zeker is dat er een fraaie fonkeling ligt over het
verhaal. Tessa de Loo bezit het Beryl Bainbridge-talent om van een smartlap echte
literatuur te maken. Is het Bainbridge-effect ook wat ze met haar schrijverschap
nastreeft? Uit haar bundel valt dat nog niet op te maken. Van de overige verhalen
zijn er drie waarin de schrijfster ‘put uit jeugdherinneringen’. Ze passen geheel in
de druilerige Hollandse traditie, zal ik maar zeggen, die van het stille kinderverdriet
om de ondoorgrondelijkheid, de ontoegankelijkheid en de onherbergzaamheid van
de wereld der volwassenen. Uitstekend geschreven, dat wel, met veel oog voor de
huiveringwekkende fysionomie van dames van middelbare leeftijd: ‘Haar vingers
met bloedrood geverfde nagels rustten gebogen op haar beige plissé-rok als de scharen
van een krab op de ribbelige bodem van een zandbank.’ Maar Rose, met bizarre
stukjes geel ertussen, De Grote Moeder en Mottenballen en parfum (slechte titels
trouwens: aanstellerig) zouden wat mij betreft ook ooit door Kester Freriks, Anne
Marie Baart of Mensje van Keulen geschreven kunnen zijn: competent, maar weinig
authentiek.

Tessa de Loo

Alle drie missen ze plot en pointe, en daarom smaken ze naar niks. Het is het soort
verhalen dat altijd op zondagmiddag speelt, of in vakanties, omdat ze gaan over het
drenzerige niemand-houdt-van-mij gevoel dat speciaal is uitgevonden voor kinderen,
en dan nog speciaal voor meisjes in de onbehaaglijke leeftijd van dertien of veertien
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jaar. Als je zoals Lise uit De Grote Moeder door je ouders naar een zomerkamp van
padvindsters wordt gestuurd zodat ze zelf lekker naar Parijs kunnen gaan, word je
daar nog eens extra onuitstaanbaar onrechtvaardig behandeld omdat je een meisje
bent: ‘Te bedenken dat deze jongens echt de zee op gingen en dat hun de kneepjes
van het varen werd bijgebracht terwijl wij daar in de bossen werden bezig gehouden
met huisvlijt, opgediend met een sausje indianenromantiek.’ De wat klagerige toon
is al even naargeestig als de emmer roze Saroma waarin Lise moet roeren tijdens het
corvee. Een grapje kan er niet af, de loodzware ernst ervan is eerlijk gezegd nogal
bedrukkend.
Muziekles, het eerste verhaal, vind ik zo zonder die dimensie van het zelfbeklag,
veel beter. Net als in het titelverhaal zijn het hier deerniswekkende, bleke levens,
ditmaal zonder een bevrijdende revolte, maar zo meedogenloos geregistreerd dat de
tranen je ervan in de ogen schieten. Ogenschijnlijk is Tom het slachtoffer van zijn
uitgebluste ouders Johan en Lisa, maar wie veroordeelt de hulpelozen? Johan leeft
op bij het idee dat zijn zoon een beroemde popzanger zou kunnen zijn, maar ziet zijn
hoop de bodem ingeslagen als Toms belangstelling voor de vol glanzende
verwachtingen aangeschafte gitaar van oppervlakkige aard blijkt te zijn.

Opgewekt
Met het soort van ironisch realisme dat je goedkoop kunt noemen bereikt de schrijfster
hier het enige effect dat vereist is: je medelijden. ‘Haarslierten hingen voor haar
gezicht. Jaren geleden had ze met haar hartvormige rose mond en lange blonde haren
sprekend op de vriendin van een bekende popzanger geleken. Ik kan zo bij haar weg,
dacht Johan, niets bindt me.’
Buitengewoon charmant is het verhaal Op hoge hakken, een verhaal zoals je zou
wensen dat in de Viva zou staan. Het gaat over een verpleegster, Berber, die met haar
vriendje Richard, psychologiestudent, een vakantietripje naar een Grieks eiland
maakt. Dat eiland is nogal rotsig, zodat Berber nogal ongemakkelijk loopt op haar
mooiste schoenen, hoge witte pumps, die ze bij haar smetteloze witte jurk heeft
gemeend te moeten aantrekken. De hielensnijdende schoenranden verlenen haar,
evenmin als haar uitzakkende opgestoken haar, niet de elegantie die ze ervan verwacht
had, en zo versukkelt de dag, die bedoeld was om ‘eindelijk te kunnen beleven wat
zij van de vakantie verlangde: een monument van eeuwigheidswaarde, de volledige
overgave aan elkaar in harmonie met dit landschap’, in gekibbel met Richard over
waarom ze haar sandalen niet heeft aangetrokken. Begrijpen praktisch ingestelde
psychologiestudenten wel ooit iets van de romantische verlangens van hun vriendin?
Hij houdt niet meer van mij denkt zij, het komt allemaal omdat ik te dik ben. Ze
vergist zich: de ‘alwetende verteller’ die in dit verhaal iets te zichtbaar aanwezig is,
kan niet nalaten ons te vertellen dat Berber zo iemand is die alle gebeurtenissen
‘telkens anders, maar nooit ten gunste van zichzelf’ interpreteert. Zo blijkt Richard,
met kennelijk voorbijzien aan haar dikte en onhandigheid, haar heus heel lief te
vinden.
Een opgewekt verhaal dat mij geheel tevreden stemde. Bij zoveel zorg voor
compositie en vertederende ironie is het raar dat Tessa de Loo toch ook erg slordig
kan zijn. Zo verwart ze gedachteloos ‘blijkbaar’ met ‘schijnbaar’, en is drie keer een
constructie als ‘niet zonder...’ (‘niet zonder gevoel voor dramatiek’, ‘niet zonder
weerzien’, ‘niet zonder pathetiek’), binnen het bestek van een paar bladzijden, twee
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keer te veel. Dat zijn dan de ‘minor ailments’; ze geeft verder werkelijk geen reden
tot klagen.
Het is misschien een idee om ook lelijke omslagontwerpen te signaleren. De
illustrator heeft in dit geval zelfs niet de moeite genomen het titelverhaal even te
lezen. Dat lijkt me op z'n minst beledigend tegenover de schrijfster.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1983

16

De jacht op het onbeschrijfelijke
Enthousiasme en beschouwing bij Maarten 't Hart
Het eeuwige moment. Essays door Maarten 't Hart Uitgever: De
Arbeiderspers 226 p., f29,50
Bart Tromp
De titel Het eeuwige moment ontleent 't Hart aan Proust, die met die uitdrukking de
‘overrompelende’ ervaring van Swann vastlegde bij het beluisteren van een
vioolsonate. Hiermee associeert 't Hart onmiddellijk een uitspraak van Nietszsche:
‘Bijna alle constellaties en levenswijzen hebben een gelukzalig moment. Dat weten
de goede kunstenaars uit ze op te pikken.’ Etecetera.
't Hart meent nu dat alle in romans vastgelegde ervaringen van ‘eeuwige’ of
‘gelukzalige’ momenten op elkaar lijken, en trekt uit deze stelling (die ik merkwaardig
vind: worden in romans ‘ervaringen’ vastgelegd? Is het genre een in z'n totaliteit
vermomd dagboek?) de al even merkwaardige gevolgtrekking: ‘Door analyse van
die ervaringen kan men wellicht iets nader komen tot de beantwoording van die nooit
gestelde vraag: wat is muziek?’
De bantwoording van die vraag resulteert in een amalgaam van metafysica,
boekhouderij en jongens- (of meisjesachtig) enthousiasme, tezamen vormend het
keurmerk van de ware romanticus die in de klassieke definitie van Schmidt-Degener
vormloze vorm paart aan vormloze inhoud. De metafysica wordt in dit geval geleverd
door de zonderlinge gedachte dat de vraag ‘wat is muziek’ een zinvolle vraag is.
Boekhoudkundige operaties over welke schrijver wat vond van muziek worden daarna
trouwhartig opgetekend, alsof het uitslagen van een seismograaf betreft. Tenslotte
het (in dit geval) jongensachtig enthousiasme: ‘kunst wekt agressie’ en ‘Muziek
vertolkt geen specifieke emoties, geen benoembare gevoelens, muziek roept, als het
ons echt aangrijpt, slechts dit ene gevoel wakker: “This music was her - the real
plain her”, een alomvattend zinnetje waarin slechts ontbreekt de verwoording van
de sensatie dat muziek soms één moment de illusie kan schenken van iets dat eeuwig
duurt’.

Maarten 't Hart, foto Bert Nienhuis

Het resultaat van exercities als deze is enig inzicht in de enorme belezen- en
beluisterdheid van de auteur, maar geen nieuw gezichtspunt: ‘Het onvolprezen begin
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van de vierde (van Bruckner - BT) lijkt veel eerder een lome, verre roep op een
zonnige zondagmorgen in de zomer,’ en al evenmin opzienbarende conclusies: ‘In
het algemeen kan worden gezegd dat de Nederlandse poëzie over muziek niet veel
opheldert over de mysterieuze werking ervan.’ 't Hart opent de bundel essays met de
observatie dat het buitengewoon moeilijk is over muziek te schrijven; op pagina 32
concludeert hij naar aanleiding van de gedichten over muziek van Jozef Eykcmans
dat diens uitingen over muziek eerder terug verwijzen naar diens poëzie dan naar de
muziek zelf. Dit lijkt mij een algemeen kenmerk van literatuur over muziek. Hierna
volgen twee opstellen over Vestdijk en de muziek, die te lijden hebben onder het
ergste wat men een essay kan verwijten: dat particuliere oordelen betrekkelijk
klakkeloos tegenover andere worden geplaatst: ‘Maar toch vind ik het vreemd dat
hij een heel opstel schrijft over het demonische bij Mozart en zelfs niet eens rept over
diens meest demonische compositie: kv 466.’ De lezer, die van Mozart houdt, denkt:
wat betekent ‘demonisch’ bij Vestdijk en bij 't Hart; en met welk meetinstrument
wordt uitgemaakt welke compositie ‘het meest demonisch’ is?
De boekhoudkundige jacht op het beste of meest uitzonderlijke van zoveel mogelijk
bederft ook veel van de andere essays, die over literatuur gaan. Deze gaan over
Wuthering Heights (‘deze roman betekent meer voor me dan enige andere roman’),
Dickens, Canetti, Söderberg, Highsmith, de detectiveroman en Kierkegaard. Het
essay over de laatste is briljant. Ik denk dat dat komt omdat 't Hart hier is afgestapt
van zijn weerzinwekkende neiging om zijn particuliere favorieten te rechtvaardigen
in universalistische theorieën over lezen, luisteren en schrijven. Over Kierkegaard
schrijft hij als een gedreven lezer, die heel precies onder woorden brengt waarom
hij zo gegrepen is door de Deense denker. Boekhoudkundige speculaties (‘Is het niet
opvallend dat Kierkegaard net als Kafka een naam heeft die met een K begint, en
bovendien een vader had waartegen hij zich moest afzetten’) - dit verzin ik overigens
- en metafysische rekenkunde zijn hier tot een minimum gereduceerd. 't Hart is op
zijn best als hij zijn ‘jongensachtig enthousiasme’ in eenvoudige bewoordingen de
ruimte geeft. Des te meer valt de zwakheid van de meeste hoofdstukken op, waar
zijn oorspronkelijke en vaak verfrissende oordeel bedolven wordt onder belezenheid
en geleerdheid. Met deze laatste valt het overigens nog wel eens mee: het gaat niet
aan Canetti enerzijds - terecht - het gebruik van de fenomenologische methode aan
te rekenen en hem anderzijds te verwijten niet op het werk van voorgangers over het
onderwerp massa en macht in te gaan: het eerste sluit het laatste uit. Toch zou het te
gemakkelijk zijn om dit boek als een bundel essays te typeren waarin aanstekelijke
geestdrift voor schrijvers en muziek het moet afleggen tegen pseudo-analyse. Er is
geen opstel waar niet ook een treffende gevolgtrekking wordt gemaakt. Het probleem
lijkt eerder in de onevenwichtigheid tussen enthousiasme en beschouwing te liggen,
waarbij de al genoemde boekhoudkunde te vaak in de plaats treedt van analyse. Een
vergeeflijk partipris - men is niet voor niets zelf schrijver - wordt dan opgeblazen
tot quasi-diepzinnigheden als ‘Een schrijver is iemand die noch het verleden noch
de toekomst met rust kan laten’ of tot pijnlijke onzin over politiek (blz 216/7) en stijl
(‘Ik heb ook sterk de indruk dat je in stijl geïnteresseerd raakt op het moment dat je
inziet dat het onmogelijk is de waarheid te formuleren en je dus genoegen neemt met
het zo mooi mogelijk formuleren van de leugen’).
■
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Op de korte baan
Henk Spaan, Laurie Langebach en J.H. Donner
Al dat zweet door Laurie Langenbach Uitgever: Bert Bakker 132 p., f19,50
Kermis op de Dam door Henk Spaan Uitgever: Veen 126 p., f19,50
Van Computers, Politiek, Amsterdam en een klein meisje door J.H. Donner
Uitgever: Bert Bakker 119 p., f 19,50
Peter de Boer
Voor columnisten is 1974 een gedenkwaardig jaar: toen immers ontving de godfather
van hun branche, Simon Carmiggelt, de P.C. Hooftprijs, en dat is nog altijd de hoogste
onderscheiding die een letterkundige alhier ten deel kan vallen. Eindelijk
gerechtigheid! Eindelijk werd officieel erkend wat iedereen allang wist, namelijk
dat Carmiggelts werk een literair fenomeen is. En daarmee gaf men automatisch óók
te kennen de column voortaan als ‘literaturfähig’, als een volwaardig literair genre
te beschouwen.
Hoewel, wat dit laatste betreft blijft het voor de columnist behelpen. De samenstellers
van de in 1979 verschenen literatuuratlas Ik probeer mijn pen laten hem slechts
aarzelend tot de Parnassus toe. ‘Wanneer zo'n columnist door stijl en visie uitblinkt,’
aldus de ballotagecommissie, ‘lijkt het niet onbillijk hem of haar als een literair auteur
aan te merken.’ Een wárm onthaal is dit niet. Wordt een dichter of romancier per
definitie als een literator beschouwd, een columnist die zijn beste stukjes in een boek
samenbrengt en het laat verschijnen bij een literaire uitgeverij stelt daarmee een
literaire daad. De vraag die we ons moeten stellen is niet: Is wat hij schrijft literatuur?
- maar: Is het goede of slechte literatuur?
Dat bundelen is overigens een riskante zaak. In een krant of weekblad springt een
column er al gauw positief uit: de toon ervan is meestal lichter, de aandacht voor de
human interest groter en de stijl - dank zij de minder stringente deadlines - verzorgder
dan die van gewone, journalistieke bijdragen. In een bundel valt dit flatteuze contrast
weg; bovendien treden, als men de stukken achter elkaar leest, de zwakke plekken
nadrukkelijker naar voren dan bij een leesfrequentie van één column per week. Zo
kan een columnist die in het wildpark van de journalistiek behoorlijk uit de voeten
kan in de zelfgebouwde kooi van de literatuur opeens een brekebeen blijken.

J.H. Donner
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Laurie Langenbach is er zo een. Zij bundelde haar in NRC Handelsblad verschenen
stukjes over coryfeeën in de sportwereld in Al dat zweet. Het zijn typische
eendagsvliegen, wat de schrijfster zelf nog eens onderstreept door er consequent de
dag- en jaartekening boven te zetten. Langenbach interesseert zich minder voor de
sport dan voor de ‘ster’ (‘een man van de wereld, gewend aan jetvliegtuigen en dure
hotels, aanbiddende vrouwen’), de ‘roem’ (‘je moet wel goed weten waar je heen
gaat, als je je met de roem inlaat’) en haar eigen persoon (‘een dame’, ‘een
goedopgevoede vrouw’ die er een ‘chique code’ op nahoudt).
‘Chic’ is, vermoed ik, deze opmerking over Mart Smeets: ‘soms kiest hij om
onnaspeurlijke redenen een verkeerd overhemd.’ Ik zou hiervan tientallen voorbeelden
kunnen geven, maar dat is slechts van hetzelfde meer. Wat hierover te zeggen? Met
sportjournalistiek heeft het niets te maken, met literatuur evenmin. Ben ik dan blind
voor haar humor en ironie? O nee, ik heb er zelfs zóveel oog voor dat ik na twee
stukjes precies weet uit welk vaatje zij haar volgende mopje zal tappen. Het meest
geestdodend is zij aan het slot van haar columns, wanneer zij juist extra geestig wil
zijn. Daar moeten de uitroeptekens achter slotzinnetjes als: ‘Het talent moet aan de
macht!’ of: ‘Olé, McEnroe!’ geheel op eigen kracht een extra lading geven aan pointes
die inhoudelijk het tegendeel van puntig zijn. Langenbach weet een column niet goed
af te ronden; daarom schrijft ze maar door.

Knaller
Henk Spaan, die tweeëntachtig zeer korte stukjes bundelde in Kermis op de Dam,
behoeft geen introductie. Hij is ‘bekend van radio en televisie’, zo vermeldt de tekst
op het achterplat trots, en dat wil hij weten ook: een bijna levensgrote portretfoto
van de columnist siert voor- en achterplat van het boek. Die bekendheid juist maakt
mij wat vooringenomen, ik geef het eerlijk toe. Spaans televisieprogramma Pisa
schiet bij mij zijn doel - het opwekken van lachsalvo's - steevast voorbij. Spaan wil
zo graag leuk zijn en hij is het maar zo zelden. Nu komt hij als humoristische
columnist wel iets beter uit de verf dan als humoristische acteur. Toch staan er
tegenover één geslaagde grap minstens twee van dit kaliber: ‘“Ik wil graag ein
Doppelzimmer und zwei Einzelzimmer bespreken”, zei ik telefonisch. “Das ist
unmöglich. Ich habe nur noch zwei Einzelzimmer und ein Doppelzimmer,” krijste
zij van ver. Het duurde geruime tijd voor dit misverstand de wereld uit was.’ De
Amsterdammer kent hier maar één woord voor: ongein.
De tekst op het achterplat maakt ook nog gewag van Spaans ‘papieren guerrilla’
tegen ‘wat in Nederland niet deugt’. Bij dergelijke woorden denk ik aan schrijvers
als Brouwers en Hermans, of, om bij de columnisten te blijven, aan Blokker en
Stoker. Maar Henk Spaan...? Goed, Spaan vindt dat K.L. Poll van NRC Handelsblad
niet deugt, maar dan eindig je een stukje over de man toch niet met: ‘Oom Poll is
weer terug uit Amerika, van je hiep hiep hiep hoera’? Wanneer Spaan zich heeft
opgewonden over een bijdrage in de Volkskrant en Vrij Nederland dan voert hij zijn
papieren guerrilla met een dermate roestig geweertje dat je de slotzin: ‘Verloren de
Volkskrant en Vrij Nederland ook maar eens af en toe hun stem’ van de weeromstuit
als een knaller gaat beschouwen. Het zijn speldeprikjes van crêpepapier, ze zouden
een elfje nog onberoerd laten.
Toch kan een column wel degelijk in literair opzicht tot bevredigende resultaten
leiden, zoals de schaker/publicist J.H. Donner in Van Computers, Politiek, Amsterdam
en een klein meisje bewijst. Donner gebruikt wat meer ruimte dan Langenbach en
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Spaan; zijn columns zijn eigenlijk korte verhalen. Vaak schrijft hij, in een soms
ietwat plechtstatige taal, over ‘zware’ onderwerpen als Jung, Heidegger en de
christelijke ethiek, maar hij weet dit heel ongedwongen met allerlei
Vervolg op pagina 21
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Jan Blokker als hoogtepunt
Een winterboek met ongebruikelijkheden
Het orgasme van Lorre Nieuwe verhalen, gedichten en artikelen van Jan
Blokker, Gerrit Krol, Peter van Straaten, Judith Herzberg, Cees
Nooteboom, Piet Grijs, Lolle Nauta, Rutger Kopland e.a. Samenstelling
M. van Amerongen en R.O. van Gennep Uitgever: Van Gennep, 243 p.,
f29,50
Lodewijk Brunt
Smakeloosheid, minachting voor het publiek en een onlesbare dorst naar macht zijn
vanaf het prille begin kenmerkend geweest voor de bazen en de bonzen van de
Nederlandse radio en tv. Maar tot in de jaren zestig wisten de meesten nog de schijn
op te houden dat ze het beste voorhadden met hun kijkers en luisteraars. Toen viel
het masker en deed het nieuwe omroepbestel zijn intrede. ‘Van de jaren zestig was
en blijft het grote voordeel dat veel vernis van de samenleving werd gekrabd; het
nadeel is dat we sindsdien weten wat er al die tijd onder heeft gezeten.’
Deze gouden zin is van Jan Blokker, die in De F-side van de media de omwenteling
op snijdende toon beschrijft. ‘Programmamakers van de nieuwe televisie die op een
fatsoenlijke manier hun ambacht wilden uitoefenen en bijvoorbeeld een documentaire
voorstelden, werd gevraagd of ze op hun achterhoofd waren gevallen. Iets anders
uitzenden dan Dynasty, Top-Pop of André Hazes werd gezien als minachting van
het publiek dat immers niets anders wilde.’ De chef van Tros-Aktua, Wibo van der
Linden, wordt door Blokker omhoog gehouden als verpersoonlijking van deze treurnis.
Het lijkt me passend, in een verhandeling over de F-side, dat er een paar flinke
klappen vallen. ‘Wat stelt zo'n man voor?’, vraagt Blokker zich af en hij geeft als
antwoord: ‘Ik zeg het maar eenvoudig: niets. Ik ken handenvol zijnsgelijken. Ze
heten Landré, Enkelaar, Schoup, Hoogendijk, Nijpels, Ten Brink, Buurman,
Schwietert, Klaas-Jan, Henk, perschef van Phonogram, eerste secretaris van
Slavenburg's, tweede van Zwarte Jopie, derde van Yab Yum, Enkelaar, Van der Zee,
Lugtenburg, Out en in vermomming zelfs Haasbroek. Ik weet waar ze van houden:
de Natuur, een eerlijke jonge, de vrouwtjes op z'n tijd, de eenvoud, In de Ban van
de Ring en het bruine café. Ik weet zelfs wat ze haten: overheidsbetutteling,
vormelijkheid, al te veel heroïne, de gecompliceerdheid, de bedreiging van het bruine
café alsmede bijna iedereen behalve zichzelf.’
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tekening Peter van Straaten

De Gooise F-side trekt dagelijks een breed spoor van vernieling door de ether.
Met jounalistiek, voorlichting of publiek dienstbetoon heeft wat iemand als Wibo
van der Linden doet allemaal niets te maken: hij is de vleesgeworden ‘proletisering’
van de media. Blokker zegt: ‘Doemdenkers van vooroorlogse snit - Ortega y Gasset,
Huizinga - hadden al een zwaar hoofd in “de opstand der horden”, terwijl de
democratie toen nog niet verder reikte dan het recht van iedere volwassene om elke
vier jaar z'n stem uit te brengen op de verkeerde lijsttrekker. Wat hadden die mensen
in vredesnaam moeten schrijven als ze Wibo van der Linden hadden kunnen
voorzien?’
De F-side van de media is het openingsartikel van de bundel Het orgasme van
Lorre, die is samengesteld door Martin van Amerongen en R.O. van Gennep. Na
zo'n begin wil je wel verder lezen, maar Blokkers niveau wordt niet meer gehaald
door de overige medewerkers. De redacteuren hebben een variatie willen maken op
het ouderwetse Zomer- of Winterboek: ‘enige honderden pagina's leesgenot, voor
onder de kerstboom of in de strandstoel’. Anders dan vroeger gebruikelijk was,
hebben ze hun medewerkers geen opdracht verstrekt, maar hen verzocht ‘om eindelijk
eens dat prachtige stuk te schrijven, dat zij/hij al zolang onder het hart droeg’. Het
resultaat was dus te verwachten: een bonte verzameling van gedichten, polemieken,
korte verhalen, reportages en opstellen door onder anderen J. Bernlef, Jan Eijkelboom,
Piet Grijs, Lolle Nauta, Annemarie Grewel, Rudie Kagie, Martin Schouten, Gerrit
Krol, Martin van Amerongen, Willem van Toorn en William Rothuizen. Peter van
Straaten zorgde voor een paar fraaie ‘vieze’ tekeningen.

Lorre
De titel van het boek is overgenomen van Boudewijn Büch. Zijn bedrage, ‘Het
orgasme van Lorre of de gekte van de Duitse wetenschap’, gaat over de ‘spookachtige
bibliotheek’ die meer dan honderd jaar Duitse cultuurfilosofie en seksuologie heeft
opgeleverd: een ‘stinkende’, ‘plakkende’ en doodzieke wetenschap. Büch behandelt
werk van auteurs als Max Nordau, Bernhard Stern, Julius Möbius, Magnus Hirschfeld
en Otto Weininger, heren die in hun tijd hoog in aanzien stonden vanwege hun
geleerdheid. Een opmerkelijke trek in hun publikaties is de ‘verlekkerdheid’ waarmee
ze allerlei perversies tot in detail beschreven, onder het mom dat het gedragingen
betrof die met kracht bestreden moesten worden. Het orgasme van Lorre is afkomstig
van E. Wulffen, die in 1923 een handboek voor juristen, bestuursambtenaren en
artsen publiceerde, Das Weib als Sexualverbrecherin. Hij beschrijft de omgang tussen
een ongehuwd meisje en een mannetjespapagaai: ‘De papagaai werd uit de kooi
gehaald en op de vinger genomen. Jako begint het hoofd en de kin te krabben, maar
ook andere lichaamsdelen zoals de borsten. Met deze liefkozingen gaat steeds een
opgewonden gezichtsverroding gepaard, een starende blik maar als men het meisje
aankijkt sluiten haar ogen zich. Ook zwakke, aan slikken grenzende geluidjes van
opwinding worden gehoord. Een herhaaldelijk overelkaar slaan van de benen van
het meisje wordt waargenomen. In staat van hoogste opwinding (met orgasme?)
streelt het meisje het onderlijf van de vogel tot aan de endeldarm. Zeker staan deze
liefkozingen van de vogel met masturbatorische opwinding in duidelijk verband.’
Wulffen voert dit en dergelijke voorbeelden aan als bewijzen voor de
verschrikkingen waartoe Entartung kan leiden, voor Büch reden genoeg om vast te
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stellen dat het Duitse nazisme niet zo maar uit de lucht kwam vallen. ‘Ik verzamel
die boeken omdat ik gelezen wil heb-
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ben dat de nazistische leer geen toevalsdoctrine was die tussen 1933 en 1945 vigeerde.
Het fascisme op rekening te schrijven van Wagner, Nietzsche en Hitler getuigt van
onbelezen gemakzucht en temporele verdwazing.’ Persoonlijk heb ik nog nooit een
serieus persoon ontmoet die zo iets zou willen beweren. Er bestaan omvangrijke
bibliotheken vól geleerde verhandelingen van mensen die de meest uitéénlopende
theorieën hebben bedacht om aan te tonen dat Hitler geen toeval was, maar het
logische sluitstuk van ontwikkelingen op langere termijn. En die termijn is bij
sommigen vele malen groter dan de ruim honderd jaar van Büch. Ook betwijfel ik
of Büchs werkwijze wel zo fris is. Ik denk dat het weinig moeite zal kosten om
eenzelfde verzameling van smerige en krankzinnige citaten te vinden in het werk
van filosofen en seksuologen uit landen waar het nazisme nooit een vaste grond onder
de voeten heeft gehad. En hoe zat het met Duitse geleerden uit andere disciplines,
de geschiedkunde bij voorbeeld, of de politieke economie? Waren die wél zuiver op
de graat?
Waarom de samenstellers als titel voor hun bundel die van Büch hebben genomen
schept verwarring. Tenminste bij mij. Het is een mooie titel, daar niet van, maar hij
slaat op niks. De aanduiding ‘Winterboek’ was beter geweest, want dat schept
tenminste geen verkeerde verwachtingen. Van vroeger kan ik me vaag nog zulke
boeken herinneren. Ik kreeg als kind wel eens een ‘Vakantieboek’ cadeau. Dat was
meestal lekker dik en ik begon er gretig aan, maar na de eerste vakantiedag had ik
het al gezien: er stond uiteindelijk maar weinig in wat me écht interesseerde. En dan
is zo'n boek opeens akelig dun geworden. Met Het orgasme van Lorre is het precies
zo. Als ik de vier of vijf stukken die ik mooi vind gelezen heb, zal er onder de
kerstboom gelukkig nog tijd genoeg overblijven voor alle kerstnummers van dagen weekbladen. En wie weet, is er wel een aflevering van Tros-Aktua.
■

Op de korte baan
Vervolg van pagina 17
dagelijkse zaken te doorvlechten. Zo ontstaat een zinvol contrast tussen het
beschouwende en anekdotische waarmee Donner, zo komt het mij voor, deze waarheid
wil uitdrukken: het leven is tegelijk aardser en hemelser dan wij denken. Zo nu en
dan laat hij zich met de van hem bekende eigenzinnigheid over bepaalde gevoelige
kwesties uit. Zinnen van het type: ‘De goede vrouw is het snelst te herkennen aan
haar innerlijke relatie tot het stofwisselingsproces’ en: ‘Als ik toch Rus was zou ik
wel zorgen het zootje goed onder schot te houden’ zal niet iedereen hem in dank
afnemen. Maar veel meer dan de provocatie is het de weemoed die in Donners stukken
de toon aangeeft. Het blijkt wat onderhuids allemaal, want Donner legt zijn enigszins
gereserveerde masker zelden af, maar men proeft de bewogenheid toch in welhaast
alle stukken. Een heel enkele keer slechts komt hij er openlijk mee voor de dag:
‘Onevenwichtige mensen, schakers! Ruiken, tasten, zien. Een algemeen snuffelen,
maar geen taal. Elkaar de vlooien uit de pels bijten, maar geen gesprek. Waarom
doe ik het eigenlijk?’ Gelukkig heeft hij de taal in dit boek dan toch weer eens
gevonden. In tegenstelling tot Langenbach en Spaan doet Donner geen enkele
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concessie aan zijn publiek. Langenbach kietelt de nieuwsgierige Aagjes, Spaan tracht
de lachers op zijn hand te krijgen. Donner echter spreekt geheel en al namens zich
zelf over dingen die hém interesseren en dat levert uiteindelijk het beste resultaat op.
■
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Updike, Onwillekeurig echt
Hugging the Shore: een vuistdikke verzameling kritieken en essays
Hugging the Shore Essays and Criticism door John Updike Uitgever:
Alfred A. Knopf, 917 p., f65,05 Importeur: Van Ditmar
Doeschka Meijsing
Als een elfjarige jongen in Zuidoost Pennsylvania in het begin van de jaren veertig
Men, Women and Dogs van James Thurber voor Kerstmis cadeau vraagt - en daar
hele delen niet van begrijpt, maar wel weet ‘dat het boek tegen me sprak over New
York, over sophisticated leven, over amusante volwassenen-ellende, over zorgeloze
creativiteit, enerverende strubbelingen die duur en vermaardheid krijgen door het
wonder van de drukinkt’ - dan is het bijna zeker dat zo'n jongen ooit in New York
zal belanden. En als die jongen dan ook nog denkt: ‘Dit leek me een supermanier
om te leven, om degene achter zo'n boek te zijn,’ - dan kan het niet anders dan dat
zo'n jongen later schrijver wordt.
Inderdaad verscheen in 1955 de toen drieëntwintigjarige John Updike in Manhattan
om gedurende twintig maanden de rubriek Talk of the Town' in The New Yorker te
schrijven. Een jaar later debuteerde hij met een verhalenbundel en vijfentwintig jaar
later heeft hij zesentwintig boeken op zijn naam staan. Dat is meer dan één boek per
jaar. Tel daarbij op het feit dat hij er op elke foto uitziet of hij elke dag tennist, zwemt,
zonnebaadt en hondehokken timmert, en de conclusie moet zijn dat Updike zich in
de literatuur als een vis in het water voelt. In die vijfentwintig jaar heeft hij ook nog
kans gezien meer dan honderd essays en literatuurkritieken te schrijven, die nu
gebundeld zijn. Het zeer lijvige boekwerk behelst de hele belangrijke literatuur van
de twintigste eeuw. Noem een naam die er niet in te vinden zou zijn: Proust, Melville,
Kafka, Henry James, Nabokov, Ngugi Wa Thiong'o, Brecht, Grass, Peter Handke,
Kobo Abe, Yuri Trifonov, Roland Barthes, Barbara Pym, Anne Tyler, Anne Beatty,
Milan Kundera, Simon Leys, Doris Day?? Ik kan wel aan de gang blijven met namen
noemen, ze staan er allemaal in. Alleen de Nederlandse literatuur ontbreekt, want
die heeft van oudsher al wat moeite om naar het buitenland te reizen.

John Updike

In het voorwoord schrijft Updike dat het schrijven van kritieken tot het schrijven
van fictie en poëzie staat, als dicht-bij-de-wal-houden tot het varen op open zee.
Dicht bij de wal kun je altijd vastklemmen aan het land ‘with another nine-point
quotation’. Een goede recensie is onder andere ook een bloemlezing, zegt Updike.
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‘Mijn eigen ervaring als auteur dwingt me te letten op de taal, op de verwoording
van een schrijver, en hem te veroordelen, als hij veroordeeld moet worden, met
woorden uit zijn eigen mond.’ Afgezien van de vraag of dit waar is - een béétje
venijnige pen kan ieder uit zijn verband gerukt citaat belachelijk maken - levert die
uitspraak een boek van bijna duizend pagina's op, waarvan één kwart bestaat uit de
geciteerde passages van schrijvers. Dat versterkt het idee van oprechtheid bij de
criticus Updike, en het draagt bij aan het leesplezier ervan.
Maar Updike gaat veel verder als hij in het voorwoord zijn literair credo verwoordt:
een auteur hoort een hevige relatie met de wereld te onderhouden, ‘A fervent relation
to the world’: ik veronderstel dat dit mijn kritische toetssteen is, met de ouderwetse
geur van ontzag en Schepping en de waarheid die je vrij zal maken. In deze stukken
zie ik me zelf in een cirkel-beweging teruggaan naar de religieuze natuur van de
mens en het werkelijke verlies voor hem en voor de kunst als deze natuur geen kans
krijgt zich kenbaar te maken.’

Huis, tuin, keuken
Zodra iemand op deze manier over ‘de religieuze natuur van de mens’ begint, kan
ik me wel ongeveer een voorstelling maken van wat er bedoeld wordt en vreemd
genoeg komt die voorstelling altijd precies overeen met wat Updike in zijn boeken
en kritieken uit probeert te dragen: een van de meest terugkerende thema's in zijn
werk is dat van de gewone Amerikaanse man, of hij nu schrijver of verkoper van
Japanse auto's is, die zich verbonden voelt met zijn wortels, die zich bezighoudt met
zijn succes, zijn kinderen, zijn erotische gevoelens - kortom met het dagelijkse leven
van in-leven-zijn, en dat er niet al te slecht van af willen brengen. In een van de
interviews met Updike, die ook in deze bundel zijn opgenomen, zegt hij dat zijn
roman Marry Me een roman is waar hij het probleem van de religie heeft willen
beschrijven, omdat alle vier de hoofdpersonen in een ander geloof zijn opgevoed.
In eerste instantie verbaast zo'n opmerking mij nogal. Ik dacht dat Marry Me
handelde over de pijnlijke gewaarwording wanneer een lang en goed huwelijk
afgebroken wordt, omdat de man zoveel van een andere vrouw is gaan houden dat
hij alles wat hem dierbaar is ervoor opoffert. Maar bij even nadenken verklaart zo'n
opmerking veel. Voor John Updike zijn huis, tuin en keuken ‘religieuze’ dimensies,
omdat daar der mensen wortels liggen, en hun toekomst, en omdat daar hun pijnlijke
schuld zichtbaar wordt.
Die instelling heeft prachtige en indringende portretten opgeleverd van
middle-class-life in de twintigste eeuw. Maar het maakt ook duidelijk hoe slecht hij
in staat is waardering op te brengen voor werk dat de ‘religieuze natuur van de mens’
op andere wijze uitdraagt. Over De bot van Günter Grass roept hij op een gegeven
moment: dit boek is geen roman meer, het is een programma! En nog duidelijker
wordt het als hij in een bespreking van On a Winters Night a Traveller van Italo
Calvino zegt: ‘De naoorlogse Europese literaire wereld, (...) eerder gedomineerd
door critici dan door creatieve schrijvers, lijkt nogal “boekachtig”. Dat wil zeggen
dat artistieke exploratie met ander boeken een obstakel vormt voor het uitoefenen
van enige hongerige druk, zoals de groten van vóór de oorlog deden, op de wereld
zelf.’ In Calvino's boek is, volgens Updike ‘weinig dat in je hoofd blijft hangen als
onwillekeurig “echt”, als anders dan intellectueel tot stand gekomen. Het boek is
koel, met enkele warme plaatsen waar de vorm van het leven van de auteur
doorschemert.’
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Updike verwijt Peter Handke dat hij niet van zijn karakters houdt, dat hij zijn eigen
hoofdfiguren veracht. Hij verwijt Rainer Kunze dat deze zit te siemen over de repressie
in Oost-Duitsland, omdat je toch immers geen illusies hoeft te koesteren over het
systeem daar. Hij verwijt Heinrich Böll dat hij te
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veel politiek in zijn werk doet. In sommige gevallen heeft hij gelijk, daar gaat het
niet om. Het gaat erom dat bij alles wat hij ‘religieus’ noemt, er twee begrijpelijker
verlangens zichtbaar worden: Updike wil warmte, en Updike wil een plot. De
naoorlogse Europese literatuur heeft van beide weinig te bieden wellicht. Maar dat
in die literatuur een diepgaande polemiek met de belangrijkste vragen omtrent leven
en blijven-leven wordt uitgeschreven, vermag Updike niet te zien.

Bellow
Ook in de Amerikaanse literatuur komt bij Updike impliciet die ‘warmte’ weer op
de proppen. Hij verklaart dat The Nabokov-Wilson Letters onder de N in de boekenkast
thuishoren omdat Nabokov van de twee het meeste warmte, enthousiasme toont. In
zijn essay over de erotische romans en de dagboeken van Edmund Wilson echter
stelt hij Wilsons erotiek tegenover die van Hemingway en is Wilson degene die de
‘credits’ krijgt. Waarom? Omdat Wilsons figuren bij het vrijen zweten en hijgen en
die van Hemingway nauwelijks de moeite nemen om bij de daad uit de kleren te
gaan. Het zijn vreemde dingen waardoor iemands ‘religieuze aard’ duidelijk wordt.
Heel stringent wordt deze voorkeur voor ‘plot’ en ‘warmte’ bij het beoordelen van
The Dean's December van Saul Bellow. Het aardige van dit boek is, schrijft Updike,
dat het door Bellow geschreven is en dat staat altijd borg voor, volgens Updike: ‘wit,
vividness, tenderness, brave thought, earthly mysticism, and a most generous,
searching, humorous humanity.’ Meer lovende woorden die onder het hoofdstukje
‘warmte’ vallen kun je volgens mij niet bij elkaar krijgen. Maar voor Updike is dit
inleidend zinnetje bedoeld om des te harder toe te kunnen slaan. De grote fout aan
Bellows boek is dat het gaat over problemen waar de auteur Bellow zelf erg mee zit,
namelijk de verloedering van de stad Chicago, en dat de auteur te weinig afstand
heeft genomen van zijn personage, dat immers ook de problemen van de verloedering
van de stad Chicago erg ter harte gaat. Sinds wanneer staat er straf op wanneer een
auteur zijn personage belast met voor hem zelf problematische themata? Sinds het
woord ‘narcisme’ in de mode is geraakt, denk ik, want dat is het verwijt dat Updike
Bellow maakt: ‘The merest pinch of narcissism spoils the broth.’ Bellow had beter
een essay kunnen schrijven over de problemen van Chicago, in plaats van een roman.
Maar wat is er dan toch mis met The Dean's December dat immers vol ‘generous,
humorous humanity etcetera’ is? Wel, als Updike het niet op gebrek aan ‘warmte’
kan gooien, dan maar op gebrek aan ‘plot’. Bellows boek speelt in Boekarest én
Chicago en Updike vindt dat maar één stad de plaats van handeling had moeten zijn,
omdat door de afwisseling van steden en personages een ‘overpopulated, underplotted
novel’ ontstaan is. Het contrast Chicago-Boekarest, met daartussen ingeklemd een
machteloze decaan, is kennelijk niet plotachtig genoeg voor de traditionele
Amerikaanse school.
Wat dit betreft staat de bundel van Updike model voor een literatuuropvatting, die
allen geruststelt en lang waarde behoudt, maar die - in tegenstelling tot zijn eigen
woorden - geen ‘fervent relation to the world’ onderhoudt. Updike zelf verwoordt
dat het helderst in zijn dankwoord voor de National Book Critics Circle Award for
Fiction (1982), ook opgenomen in deze bundel: ‘I am touched that you have singled
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out for this recognition an unsensational rendering of equivocal normal life, as it is
led in middle age, by a man as ordinary as any American is ordinary.’
Deze dankwoorden, die even hoogmoedig als oprecht sympathiek zijn, markeren
Updikes bundel als tegelijkertijd mijlpaal en sluitstuk van een tijdvak waarin het
goed leven en lezen was.
En ondanks deze kritiek bevestigt ook deze bundel weer hoe gesteld ik ben op de
schrijver Updike. Hij is zo vitaal en ‘honest’. Hij heeft zoveel plezier in zijn werk.
Hij is intelligent, en nieuwsgierig en ‘warm’. Was hij maar de vader van mijn
kinderen. Kon ik maar ruzie met hem maken over alles wat hij verkeerd ziet.
■
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Een beetje eigenzinnig en origineel
Philip Larkin, D.J. Enright en W.H. Auden vertaald
Gedichten door Philip Larkin Vertaling: Jan Eijkelboom Uitgever: De
Arbeiderspers 84 p., f26,50
Die avond dat ik de stad inliep door W.H. Auden Vertaling: Peter
Verstegen Uitgever: Kwadraat 80 p., f26,50
Het paradijs in beeld door D.J. Enright Vertaling: Cees Buddingh'
Uitgever: Kwadraat 84 p., f19,90
Rob Schouten
‘Voor het maken van een weide / Heeft men klaver nodig en bijen, / Een klaverplantje
en één bij / - En dromerij / Of dromerij alleen, / Wanneer er weinig bijen op de been
/ Zijn’ Dat bakte Vestdijk van Emily Dickinsons bekende gedicht ‘To make a prairie’.
En zo moet het dus niet, zeker als je de originele slotregel ‘if bees are few’ naast de
haast ongelooflijke vertaling legt.
Vertalen van poëzie is berucht ondankbaar werk. Het is, om een dichtregel van W.H.
Auden te variëren, meestal een soort handlezen, een handschrift of gezichten lezen;
nogal verdachte bezigheden, die je weinig over de waarheid en het juiste karakter
kunnen vertellen. Poëzievertalers zitten meer dan prozavertalers gewoonlijk te dubben
tussen een letterlijke vertaling en eentje naar de geest. Als het origineel dan ook nog
op een essentiële manier een strakke vorm heeft, wordt het helemaal een klus voor
de vertaler. Hij moet op de meest prozaïsche wijze met woorden gaan woekeren om
bij voorbeeld het juiste metrum te halen of een equivalent klankpatroon te krijgen.
Ten opzichte van het originele gedicht doet een vertaler het bijgevolg vrijwel nooit
goed. In belezen kring is het daarom gewoonte om te roepen dat je de ganse literatuur
maar zoveel mogelijk in het origineel moet lezen. Een vrome bede, maar mijns inziens
niet een die vertalingen diskwalificeert. In het goede geval ontstaat er bij vertaling
immers een soort nieuw gedicht. Voorwaarde is dan wel dat de vertaler zelf genoeg
van een dichter in zich heeft en verder bewijst een bepaalde visie op het werk in
kwestie te hebben. Volgens dichter/vertaler Jan Eijkelboom is vertalen de zuiverste
vorm van close reading, dat wil zeggen: wie poëzie vertaalt interpreteert haar ook.
Om diezelfde reden valt er over elke vertaling tot in lengte van dagen te twisten.

Peter Verstegen, foto Chris van Houts
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Wat voegt een vertaling nu precies toe aan het origineel? In het slechtste geval
een been aan een bij, in het beste geval een nieuwe kijk op een oud gedicht. Onlangs
verschenen, om dit laatste te demonstreren, drie poëzievertalingen uit het Engels.
Peter Verstegen waagde zich onder de titel Die avond dat ik de stad inliep aan W.H.
Auden, Cees Buddingh' deed Paradijs in beeld van D.J. Enright en Jan Eijkelboom
vertaalde Gedichten van Philip Larkin. Alle drie uitnemende vertalers en bij alle drie
zie je ook telkens weer dat ze noodzakelijke elementen uit het origineel laten voor
wat ze zijn om er ergens anders weer eigen invloed aan toe te voegen. In feite gaan
ze op die manier een dialoog aan met de fronsende lezer, die ze nauwlettend kan
volgen aan de hand van de meegeleverde Engelse tekst. Het lezen van bilinguale
edities heeft iets van het schools oversteken van een straat: eerst naar links kijken,
dan naar recht, dan weer naar links. Het zou allemaal veel geruststellender zijn als
die originele teksten niet werden afgedrukt; dat komt waarschijnlijk de verdienste
van de vertaler ten goede, het eigen gedicht dat hij heeft geschreven en dat niet
voortdurend in een spiegel staart waaruit een net iets ander gedicht hem hatelijk
toelacht. Maar bilinguale uitgaven hebben ook iets nederigs. Ze veronderstellen dat
je als lezer hetzelfde kunt als de vertaler, namelijk de vreemde poëzie vertalen.
Een typerend voorbeeld van de moeilijkheid om het origineel geheel in betekenis
recht te doen levert Eijkelbooms vertaling van de slotregels van Larkins ‘An Arundel
tomb’: ‘What will survive of us is love’. Eijkelboom vertaalt ‘'t is liefde wat ons
overleeft’, een regel die sterk doet denken aan zijn eigen slotregel ‘De eeuwigheid
is wat vergaat’ uit het gedicht ‘Oude ansicht’. Dat laatste geeft al een indicatie dat
Larkin een beetje is vereijkelboomd. In de vertaling ligt het accent zwaar op het
woord ‘liefde’. Zulke emfases hebben altijd iets uitsluitends. Hier zou je kunnen
denken: liefde en dus niet kunst of het oog van de latere bezoeker aan het graf: alleen
Liefde!
Christopher Ricks gaf in zijn bijdrage aan Larkin at sixty echter een
dubbelzinnigheid aan die in Eijkelbooms translaat verdwenen is. De nadruk ligt zijns
inziens behalve op ‘love’ ook sterk op ‘survive’ en aan de mate waarin je dit accent
honoreert valt een verschil in gevoelswaarde van ‘us’ te demonstreren. Beklemtoon
je ‘survive’ zwaar dan valt ‘us’ daarvan een beetje in het niet, het wordt een anonieme
menigte. Krijgt ‘survive’ mínder nadruk, dan kan het zwaartepunt naar ‘us’
verschuiven dat dan een persoonlijker inhoud krijgt. Deze dubbele lezing impliceert
in Ricks' ogen een door Larkin opengelaten keuze tussen een klassieke en een
romantische strekking van de slotregel. ‘Us’ onbeklemtoond geeft een generaliserende,
rationaliserende versie, ‘us’ mét klemtoon een specifieke, dramatische. Of Larkin
het zo allemaal bedoeld heeft is de, tamelijk oninteressante, vraag. Feit is dat zijn
woorden zich verschillend laten uitleggen. Wat Jan Eijkelboom nu bedoelt met zijn
opmerking dat vertalen close reading is, blijkt geheel uit zijn vertaling. Hij slaat de
tegenstelling klassiekromantisch over en legt de nadruk geheel op het mystieke aspect,
de tijd trotserende liefde. Hij interpreteert dus, geeft het gedicht een eigen strekking
mee.

Voordeel
Larkin is van de drie Engelstalige dichters ongetwijfeld de moeilijkst vertaalbare.
Zijn teksten zijn gemiddeld suggestiever, veelduidiger en minder parlando dan die
van Auden en Enright. Dat van de drie vertalers Eijkelboom de betere dichter is, is
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in dit geval een onmis(ken)baar voordeel. Zijn versies staan geheel op eigen benen,
de behoefte van de lezer om naar links te kijken is bij hem niet erg groot. Soms offert
hij wel schijnbaar een woord op, bij voorbeeld door in ‘Kerkgang’ ‘accoutred frowsty
barn’ met ‘opgedirkte stal’ te vertalen, met weglating dus van frowsty = benauwd
(om de regel niet uit de hand te laten lopen), maar juist in het idiomatische ‘opdirken’
zit voor het gevoel van de lezer al een bijsmaak die op subtiele
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wijze toch met benauwd en kortzichtig samenhangt.
Philip Larkins Gedichten is ook een uitstekende bloemlezing uit het werk, dat zich
door de geringe omvang trouwens ook heel wat makkelijker laat plukken dan bij
voorbeeld dat van Auden. Alleen uit zijn eerste, wat vage, symbolistische bundel
The North Ship is niets opgenomen. Maar wat een prachtige gedichten schrijft die
man overigens. Zijn bekoelde wanhoop uit zich het mooist in de verzen waarin hij
passief het ongezochte observeert, in het gedicht ‘Hoge vensters’ bij voorbeeld met
de openingsstrofe: ‘Als ik een stel kinderen zie lopen / en denk dat hij haar neukt en
dat zij / aan de pil is of een schildje heeft, / weet ik: dit is het paradijs.’ waarin achter
de laconieke registratie van uitzicht en gedachte onmiddellijk een bizarironische
twintigste-eeuwse versie van Eden met schuldige onschuld opdoemt.
Larkins poëzie heeft de unieke kracht om in het alledaagse het religieuze te vinden.
Met sombere ironie wijst hij het kerkelijke af om er een soort tijdeloos
‘werkelijkheidsgeluk’ voor terug te winnen. Een heel mooi gedicht is ‘Water’, door
Eijkelboom als volgt vertaald:
Als ik erbij geroepen werd
om een religie op te zetten
zou ik daar water voor gebruiken.
Om bij de kerk te kunnen komen
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.

Magie en plezier
Auden en Enright zijn heel wat aardsere, directere dichters. ‘For poetry makes nothing
happen’, schreef Auden. Zijn houding is precies tegenovergesteld aan die van Larkin.
Bij hem slaat de werkelijkheid geen acht op het gedicht dat ‘een spel, een vorm van
magie en plezier, iets bevrijdends een soort stoeien’ is, zoals criticus Richard Hoggart
het formuleerde.
Auden was ongetwijfeld een intellectualistischer dichter dan Larkin is. Ook hij
kijkt voortdurend naar de hem omringende wereld en ontdekt er een programma in,
maar hij laat haar niet haar eigen mystiek uitspreken. Steeds is hij als recensent
aanwezig. Zo in het gedicht ‘Een wandeling bij avond’ waarin Verstegen onder
andere vertaalde: ‘Ik ben verre van stervensbereid, / Maar al wel zo ver dat de jeugd
/ Me de keel uithangt zo nu en dan’. Zijn visie op de maatschappij is scherp, die van
Larkin min of meer versluierd. Het verschil wordt heel duidelijk als je
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‘Schoolkinderen’ van Auden naast het thematisch verwante ‘Hoge vensters’ van
Larkin leest. Larkin blijft voor het oog een beetje dromen bij de kinderen die hij ziet,
Auden daarentegen zet ze op hun plaats, relativeert hun betekenis: ‘Maar zie ze in 't
licht van ons tijdsbesef, onze maat / hun bijna geslachtsloze, enigszins linkse
volmaaktheid.’
Het ene moment is hij de wat sarcastische professor, het andere moment lijkt hij
zich te laten gaan in barokke beeldspraak met regels als ‘Waren de mensendrommen
/ Als velden oogstrijp graan’ of ‘laten de jaren zich reppen als hazen’. Maar steeds
houd je het gevoel dat hij met superieure glimlach boven zijn eigen werk staat.
Opvallende zaak is dat Auden zich van links denker tot religieus mens ontwikkelde,
maar dat zijn latere poëzie er bepaald niet mystieker of inniger op werd. Denkelijk
ligt het zo: Larkin exploiteert het onduidelijke, religieuze in zijn gedichten, Auden
daarbuiten. Bij Larkin heb je het gevoel dat hij de dingen zoals hij ze ervaren heeft
intact laat tijdens het schrijven, bij Auden komt de poëzie na afloop, in een verlichte
bui, helder commentaar op een onhelder gevoel.
Het moet gezegd dat Verstegen ook wel een beetje de nadruk legt op de zakelijke
kant van Audens poëzie, door zijn keuze die, noodzakelijk vanwege de grote omvang
van het werk, nogal eclectisch is, maar ook door zijn vertaling. Zo maakt hij in ‘In
Schraffts’ van de regels ‘Having finished the Blue-plate special / And reached the
coffee stage, / Stirring her cup she sat’: ‘Haar maal gedaan met de Dagschotel speciaal
/ En nu aan de koffie toe, zat ze / Te roeren in haar kop’, waarin het vloeiende ritme
van het Engels en het lyrische effect van dat uitgestelde ‘she sat’ zijn verdwenen.
Mogelijk door Audens ondubbelzinnige en invloedrijke aanwezigheid in eigen werk,
interpreteert Verstegen ook veel minder dan Eijkelboom. Wat de bloemlezing betreft,
zwakke plekken zijn daar nauwelijks in te ontdekken, die zijn als het ware thuis, in
de Engelse edities gebleven. Een mooi voorbeeld van Audens helder-ironische en
tegelijk
Vervolg op pagina 34
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De ruggegraat van de Duitse literatuur
De Duitse uitgeverij Suhrkamp
Boudewijn Büch

Peter Suhrkamp

Uitgevers
Uitgever Peter Suhrkamp (1891-1959) geniet nog steeds een aanzien in Duitsland
dat bepaald ongewoon is. Zijn opvolger in het bedrijf, dat sedert zijn oprichting in
1950 Suhrkamp Verlag heet, Siegfried Unseld, puliceerde in 1975 Peter Suhrkamp,
zur Biographie eines Verlegers. Voor de oprichting van het bedrijf was er reeds een
grammofoonplaat met interviews met Suhrkamp op de markt gebracht en in 1974
promoveerde Friedrich Voit aan de Saarlandse Universiteit met een centimeters dikke
dissertatie op Suhrkamp. Ten slotte heeft de uitgeverij bijkans iedere snipper
uitgegeven van de verstorven baas die er te vinden was. Tot en met twee delen
Ausgewählte Schriften (1951-1956).
Als ik zou poneren dat Suhrkamp het prototype is van de mislukte auteur die maar
uitgever is geworden, zit ik niet ver bezijden de waarheid. Het begon met een
‘vertelling’ in 1918. In 1922 was er een toneelstuk en in 1957 het laatste literaire
werk Munderloh; in 1979 aan zijn achtste duizendtal toe en ondanks dat een
verbijsterend slechte bundel verhaaltjes.
Suhrkamps kracht lag in het uitgeven. Zijn talrijke geschriften over lezen en
uitgeven zijn nogal oppervlakkig. Ze zijn bovendien ietwat belerend en vaderlijk.
Daar hebben Duitse uitgevers wel meer last van; een enkeling zal Axel Springers
boek kennen waarin deze mammoet-uitgever het de Europese bevolking nog éénmaal
uitlegt (hoe het zit met rechts maar vooral met links). De uitgever als geweten van
de natie maakt in Nederland weinig kans.
Johann Heinrich Suhrkamp - die om een onbekende reden Peter werd genoemd werd geboren op 28 maart 1891 in het Oldenburgse vlekje Kirchhatten als zoon van
een boerenechtpaar. Overdag hoedde hij koeien, 's avonds speelde hij stiekem viool.
Met een vervalste handtekening van zijn vader meldde de kleine Peter zich aan als
leerling van een voorbereidingsklas tot de kweekschool. Hij werd aangenomen. Toen
zijn vader erachter kwam, liet hij Peter alle hoeken van het huis zien en stelde hem
voor de keuze: of boer worden of het huis verlaten. Peter verliet het ouderlijk huis,
trok in bij een postbestellersweduwe te Oldenburg en verdiende zijn studie met het
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overschrijven van notariële akten. In 1911 behaalde Peter het diploma van
Volksschullehrer.
Hij vocht in de laatste maanden van de Eerste Wereldoorlog mee en besloot na de
oorlog aan verscheidene Duitse universiteiten Germanistik te gaan studeren. In de
winter van 1919 leerde hij Bertolt Brecht kennen. Van 1921 tot 1925 was Suhrkamp
werkzaam als dramturg. Vervolgens was hij vier jaar opvoedkundig leider aan een
schoolgemeenschap. In 1929 reist hij naar Berlijn en vestigt zich aldaar als free lance
journalist. Weer drie jaar later werd hij verantwoordelijk eindredacteur van het
tijdschrift Die Neue Rundschau, dat uitkwam bij S. Fischer Verlag Berlin.
In de herfst van 1933 is hij eindelijk waar hij nimmer wezen wou: ‘Wat mij betreft,
had ik er nauwelijks een idee van, toen ik al zo ver in de uitgeverij zat, dat ik
überhaupt op weg was om uitgever te worden,’ zei Suhrkamp over zijn toevallig tot
stand gekomen betrekkingen met de uitgeverswereld. In 1933 werd hij lid van de
raad van bestuur van S. Fischer Verlag. Na twee jaar het bedrijf met Samuel Fischers
zoon geleid te hebben, leidde Suhrkamp vanaf begin 1936 het bedrijf in zijn eentje.
Suhrkamps politieke ideevorming is, gelet op het tijdvak, een bepaald milde: in een
brief aan Carl Zuckmayer (12 oktober 1939) bekent hij liever als soldaat te sterven
dan onder de Russische knoet te geraken. Op 1 juli 1942 werd de (joodse) naam S.
Fischer Verlag verboden. Het werd: Suhrkamp Verlag, vorm. S. Fischer. De
toevoeging ‘voorheen...’ werd na een paar maanden óók verboden.
Suhrkamps gedrag werd voor de nazi's meer en meer een doorn in het oog. Hij
gaf dingen uit die niet door de beugel konden. Op 13 april 1944 werd de uitgever
opgepakt en begon de tocht door Ravensbrück en Sachsenhausen. Wegens zware
ziekte werd hij een paar maanden voor het einde van de oorlog vrijgelaten. Nadat de
oorlogshandelingen beëindigd waren leed Suhrkamp aan vele kwalen. Hij herstelde
en maakte plannen. Hij reisde naar Engeland, legde daar contact met schrijvers en
deed hetzelfde in zijn vaderland. Het plan om zijn uitgeverij opnieuw op te richten
zette zich in hem vast. Het briefje dat Brecht hem op 21 mei 1950 zond, was er één
van de drieëndertig auteurs die kozen voor Peter Suhrkamp: ‘Beste Suhrkamp,
natuurlijk zal ik onder alle omstandigheden publiceren bij de uitgeverij die u leidt.
Hartelijks, uw Bertolt Brecht.’

Wahren Bücherfreunde
Op 1 juli 1950 kon Suhrkamp, terwijl hij werd ingeschreven in het Frankfurtse
handelsregister zoals gezegd rekenen op drieëndertig schrijvers. Nu het bedrijf in
1983 drieëndertig jaar bestaat, heeft Suhrkamp Verlag tegen een speciale prijs
drieëndertig boeken heruitgegeven die al sedert jaar en dag de toets der kritiek hebben
kunnen doorstaan. 33 is natuurlijk geen getal om te herdenken; de reden voor deze
goedkope heruitgave was dan ook vooral van publicitaire en economische aard.
Vreemd genoeg heb ik nergens in de campagne rond het ‘Weisse Programm’ der
drieëndertig boeken, het getal van auteurs vermeld gezien waarmee Suhrkamp in
1950 kón beginnen. Het project omvat het nu reeds zo vaak genoemde getal van
boeken van onbetwistbare literaire of culturele waarde. Men wordt in staat gesteld
prachtige, gebonden boeken tegen een spotprijs te verwerven.
De twee eerste boeken die Suhrkamp met zijn nieuwe bedrijf uitgaf waren van
T.S. Eliot (Ausgewählte Essays) en Max Frisch (Tagebuch 1946-1949). Bepaald
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geen gemakkelijke boeken voor de Duitse bevolking die nog steentjes zat te blikken
en voor wie het bonnenstelsel dagelijkse kost was. Het zegt veel over Suhrkamp.
Toen Suhrkamp in 1951 zijn inmiddels befaamde ‘Bibliothek Suhrkamp’ aankondigde,
sprak hij zonder enige schroom: ‘Die Bibliotheek Suhrkamp ist dem wahren
Bücherfreunde zugedacht, jener Leser-Elite’. In de eerste zes deeltjes zat Hesse Hesse is door Suhrkamp uitgegeven en een van de allergrootste uitgeverssuccesen
uit de geschiedenis der drukkende mensheid - en, hier wéér die eigenzinnige
Suhrkamp, Paul Valery's Tanz, Zeichnung und Degas, Studien.
Ik kan helaas niet stil blijven staan bij ieder feit uit de geschiedenis van Suhrkamps
Suhrkamp Verlag. Ik beperk mij tot de vermelding van Suhrkamps zwakke gezondheid
en de uitbouw van het fonds. Na de dood van Peter Suhrkamp op 31 maart 1959 zijn
de getrouwen van hem geen millimeter afgeweken van Suhrkamps standpunt: een
boek is niet moeilijk of onleesbaar, een boek is goed of slecht. Peter Suhrkamp rust
onder een eenvoudige ruwe kei op het eiland Sylt.
Het fonds van Suhrkamp heeft nooit een concessie gedaan aan de smaak of mode
des volks. Suhrkamp en zijn opvolgers hebben zonder op-
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houden smaak en mode gedicteerd. Daarin zijn zij wonderwel geslaagd; men kan
Suhrkamp (van nu af wordt het bedrijf bedoeld) nauwelijks beschuldigen van het
uitgeven van houtkachelboeken, damesromans, goedkope succesjes of losbolligheden.
Suhrkamp geeft het werk uit van nagenoeg alle belangrijke Duitse schrijvers, waarvan
een opsomming een indruk mag geven: Brecht, Thomas Mann, Peter Handke, Martin
Walser, Hans Magnus Enzensberger, Thomas Bernhard, Uwe Johnson, Alexander
Mitscherlich, Theodor W. Adorno, Max Frisch, Max Horkheimer, Walter Benjamin,
Franz Xaver Kroetz, Franz Böni, Robert Walser, Jürgen Habermass, Norbert Elias,
Ludwig Wittgenstein, Uwe Johnson, Peter Weiss, Wolfgang Hildesheimer, Ödon
von Horvath enzovoort enzovoort, waarbij de wat minder bekende schrijvers niet
genoemd zijn, en evenmin de verschillende reeksen en vertalingen. Suhrkamp heeft
natuurlijk wel eens een wetenschappelijk werk uitgegeven dat elders een succes was,
maar zij heeft hoofdzakelijk oorspronkelijke publikaties het licht doen zien, van de
ontdekking van literair talent tot schijnbaar obscure wetenschappelijke tractaten.

Een voorbeeld. Onlangs kocht ik de onder redactie van Helmut Reinalter
samengestelde verzamelbundel Freimaurer und Geheimbünde im 18. Jahrhundert
in Mitteleuropa (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 403; 1983). Toch werkelijk
geen titel die een groot debiet belooft. Vooral als men kennis neemt van de
hoofdstuktitels, bij voorbeeld: ‘Die Freimaurerei zwischen Josphinismus und
frühfranziszeischer Reaktion’.

Fleckhaus
Een somber personage zou kunnen stellen: ‘Suhrkamp heeft de wereld het poppige
proza van Hesse en de zwammerij van Habermas door de strot gewrongen’. De
liefhebber van onontgonnen gebieden juicht: ‘Suhrkamp heeft Wolf Lepenies een
kans gegeven met de publikatie van zijn Melancholie und Gesellschaft en Wittgenstein
gemáákt.’ Beide opvattingen zijn waar als er mijn mening wordt gevraagd. Om te
verblijven in het land der heerlijkheden: Suhrkamp heeft Lepenies uitgegeven en
zodoende Lepenies' opvattingen over de melancholie (die de interpretaties over de
vorige eeuw diepgaand moduleerde) ruim baan gegeven. Wittgenstein zou nooit zijn
wijsgerige roem hebben bereikt wanneer Suhrkamp hem niet had uitgegeven. De
uitgever liet niet slechts een ‘grote editie’ het licht zien maar kwam reeds in 1963
met een enkele marken kostende editie van Tractatus logico-philosophicus (in 1982,
inmiddels zes marken kostend, aan zijn honderddrieduizendste exemplaar toe).
Suhrkamp weet van geen ophouden. Terwijl de wijsgerige wereld steunt en zucht
onder het gebrek van een behoorlijke biografie van Wittgenstein, komt het
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uitgevershuis met het biografisch plaatwerk Ludwig Wittgenstein. Sein Leben in
Bildern und Texten (1983). Dit kilo's zware boek is bij voorbaat reeds onvervangbaar.
Al was het slechts om de design en typografie van Willy Fleckhaus. Fleckhaus, en
in mindere mate Rolf Staudt, zorgen er nu reeds vele jaren voor dat de
Suhrkamp-boeken chic zijn uitgevoerd. Fleckhaus heeft Suhrkamp een gezicht
gegeven van betrouwbaarheid, heldere typografie en vooral rust. Wat Spectrum/Aula
typografisch zo wildwesterig-opstandig maakt is haar voortdurend aantrekken van
het in zwang zijnde plakletterige modejasje. Suhrkamp heeft uitsluitend degelijke
typografie op een egaal front gegeven. Ik heb de neiging het Penguin-concept, van
Jan Tschichold - hoe geniaal ook - ondergeschikt te stellen aan de adembenemende
rust van Fleckhaus.
Pocketreeksen met de meest onmogelijkste titels, wetenschappelijk hoogstaande
edities, vooraanstaande letterkundigen op de fondslijst - dat is de kracht van
Suhrkamp. En bijna nooit een plaatje op de omslag. Altijd mooie letters, lijnen en
één kleur (met ten hoogste één steunkleur), dat is het Fleckhaus-concept dat op bijna
typografisch-stalinistische wijze het gezicht van Suhrkamp bepaalt.
Het onmogelijke is gedrukt door Suhrkamp. Toen het neo-marxisme uitbrak, bracht
Suhrkamp obscure wetenschapsgebieden. Toen iedereen hasj ging roken, had
Suhrkamp de Gesammelte Schriften van Hesse reeds uitgegeven (1957). Men vraagt
zich dus het geheim van deze uitgever af. Voits proefschrift Der Verleger Peter
Suhrkamp und seine Autoren (handelseditie: Kronberg/Ts. 1975) maakt duidelijk dat
het Suhrkamps grootste verdienste is geweest dat hij aanschrijf- en aanspreekbaar
was voor zijn auteurs. Een onmiskenbaar bewijs daarvan is Suhrkamps Briefe an die
Autoren (Bibliothek Suhrkamp 1964; oorspronkelijk in 1961 uitgegeven als
Privatdruck). Peter Suhrkamp en zijn opvolgers zijn nimmer de auteur uit het oog
verloren; zelfs wanneer zij de kassa in de verte hoorden klingelen.
Het ‘regenboogfonds’ van Suhrkamp - Fleckhaus heeft in de loop van zijn
designbestaan waarschijnlijk alle kleuren gebruikt die er te vergeven zijn; zijn kobalten Pruisisch-blauw front met eigele letter vind ik het allermooist - straalt de
onmogelijke combinatie van geleerdheid en verkoopbaarheid uit. Los gezien van
Suhrkamps bemoeiingen met de bellettrie, die waarachtig niet weg te cijferen zijn,
is het een groot talent van dit uitgeversbedrijf dat het een meester is in het veroorzaken
van het snobeffect. In Nederland is daar uitgever Bert Bakker af en toe op voorbeeldige
wijze ook toe in staat. Ik herinner mij vertalingen van (zeer) moeilijke boeken die
met containers tegelijk de deur uit vlogen (Pirsig, Gödel) en onlangs een origineel
Nederlands boek van Guépin. Geen mens zal staande durven houden dat Guépin
door iedere koper wordt uitgelezen. Blijkbaar werkt er een effect van
dat-moet-je-gelezen-hebben of tenminste: dat boek móét je in de kast hebben staan.
Suhrkamps reeks Materialien wordt goed verkocht, in Duitsland tenminste. Dat
er van Wittgensteins Tractatus meer dan honderdduizend exemplaren in pocket
verkocht zijn, zegt meer over Suhrkamps handelsvermogen dan de lezer. Ik zou
staande willen houden dat slechts weinigen van die honderdduizend kopers de
Tractatus hebben uitgelezen. En dat geldt in meer of mindere mate ook voor
Suhrkampse topauteurs als Szondi, Adorno, Habermas en de socioloog Siegfried
Kracauer. Zelfs voor een groot taalgebied als het Duitse moet het een Godswonder
genoemd worden dat er bij voorbeeld van Adorno's Philosophische Terminilogie I
enige tienduizenden exemplaren werden verkocht! Peter Suhrkamp en Siegfried
Unseld, de mannen van het eerste uur, hebben de gouden formule (elite en snob
bedienen voor een schappelijke prijs) gevonden waarmee de huidige directie
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(inmiddels is Insel Verlag ook deel uit gaan maken van het concern) nog steeds eer
en aanzien oogst. Het succes van Peter Sloterdijks Kritik der zynische Vernunft - 960
bladzijden bepaald geen triviaal proza in twee delen, 36 Mark - is het meest recente
voorbeeld van het uitgeversgeheim van Suhrkamp. (Er zijn nu tweeën vijftigduizend
exemplaren van verkocht.)
Peter Suhrkamp schreef in Der Leser (1960, tiende duizendtal 1972): ‘Zeer veel
mensen hebben een vooroordeel tegen het lezen, bij ons (in Duitsland) minstens de
helft van alle mensen hoewel ik geloof dat het er nog meer zijn.’ Suhrkamp heeft als
een van de weinige Duitse uitgevers Duitsland goede boeken leren lezen. Veel van
de andere Duitse uitgevershuizen zijn opgeslokt door oppervlakkige boekenfabrieken
of hebben gewed op de dochters van Courths-Mahler. Over eertijds gerenommeerde
huizen als Bertelsmann en Brockhaus spreken nog slechts nostalgici. Suhrkamps
uitspraak ‘Ik zal altijd aan het hoofd staan van een literaire uitgeverij’ (1950) is zelfs
na zijn dood onverflauwd waar. Zijn naam prijkt op duizenden literaire én
literairhistorische, wijsgerige, sociologische et cetera boeken.
‘Warum literatur? - Diese radikale Frage taucht in unserer kommerzialisierter und
technisierter Zivilisation nicht selten auf’ (Der Leser, blz. 179). Het beste antwoord
heeft Peter Suhrkamp niet gegeven in zijn lezing ‘Die Aufgabe der Literatur’ (1956)
maar geeft hij dagelijks in de boekhandel. In Duitse boekwinkels straalt die immense,
veelkleurige muur met Suhrkamp-boeken onophoudelijk boekenliefde en een prettige
vorm van geleerdheid uit.
■
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Tussen realiteit en mogelijkheid
‘De Franse tuin’, het debuut van Nicolette Smabers
De Franse tuin door Nicolette Smabers Uitgever: De Bezige Bij 110 p.,
f19,50
Cyrille Offermans
‘Dat is een goeie vraag!’ - in het enthousiasme waarmee iemand met dat zinnetje
hulde brengt aan de vraagsteller is meestal ook een gevoel van opluchting te horen:
gelukkig, geen vraag waar ik geen raad mee weet. De spreker heeft een orde gesticht
en de ‘goeie vraag’ bevestigt dat die is geaccepteerd. Behalve als zo'n vraag alleen
wordt gesteld om die indruk te wekken.
Een ‘verkeerde’ vraag - een domme, een binnen de gegeven orde onbeantwoordbare
- duidt namelijk op afwezigheid; en wie onopvallend afwezig wil zijn, doet er daarom
goed aan zo af en toe eens een ‘goeie vraag’ te stellen. Dat inzicht - iedereen die
nooit té gretig heeft willen leren heeft het verworven - ligt ten grondslag aan de
vragen van de vertelster in De Franse tuin van Nicolette Smabers: ‘Wat zijn
buitenlanders?’, ‘Fransen, wat zijn dat?’, ‘Waarom woonden wij in deze straat en
uitgerekend in dit huis?’
Het meisje wier jeugd in De Franse tuin in sprookjesachtige miniatuurverhalen
wordt opgeroepen, probeert met die vragen haar buien van afwezigheid te
camoufleren. Ze wordt daar namelijk voor gestraft. Om haar zonden te overdenken
moet ze dan op een stoel in de keuken gaan zitten. Maar in plaats van haar zonden
te overdenken stelt ze zich zélf een ander soort vraag: ‘Straf voor zonden kon je altijd
krijgen maar wat kreeg je van tevoren voor die zonden terug? Geen kans op rijkdom,
lekker eten en plezier,’ terwijl dat toch de inzet van haar zonden was. Anders lag dat
bij ‘de boeven’ die haar hadden ontvoerd en vervolgens naar ‘de bergen van goud’
(het Scheveningse strand) hadden gebracht. Die geloofden niet in zonden en leefden
er maar op los. Door hen wilde ze maar al te graag ontvoerd worden.
Buitenlanders, Fransen, boeven - al die goddeloze lieden bevolkten het kinderlijke
universum van Nicolette Smabers op dezelfde vanzelfsprekende wijze als hun
godvruchtige tegenpolen: haar vader en haar moeder. Het onderscheid tussen
werkelijkheid en verbeelding is hier nog geenszins voor eens en voor altijd vastgelegd.
Iedereen kan op elk moment een ander worden: een Javaanse prinses, Sneeuwwitje,
de Schone Slaapster. In de dromerige blik van het kind verandert een stukje strand
moeiteloos in een strijdtoneel uit heroïscher tijden, en wel zonder dat de schrijfster
zo'n verandering alsnog van ‘verstandig’ commentaar voorziet - dat is het wat deze
verhalen soms zo fascinerend maakt.
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Nicolette Smabers, foto Willem Diepraam

‘Ik streek met mijn armen door het mulle zand en maakte een vlakte, mooi glad
en hard, zonder schelpen of andere spulletjes. Twee vingertoppen liepen er dwars
doorheen, paardesporen. Ik ging plat op de grond liggen met mijn kin in het zand
en met beide handen rond mijn ogen. Een kijkdoos. Ver weg, de bergen van goud,
daarvoor, de uitgestrekte vlakte. Alleen de poort ontbrak. Twee stokjes, het derde
horizontaal daarop. Niet meer aankomen nu. Inderdaad, puur goud. Niemand kon
daar komen zonder eerst door de zwaar bewaakte toegangspoort te zijn gegaan en
dan volgde nog een urenlange tocht door de eenzame vlakte. Een gevaarlijke
onderneming, dat wist iedereen, maar het was duidelijk dat het zojuist nog was
geprobeerd. Verse sporen. Dom. Op klaarlichte dag. Zo hadden ze zich laten vangen,
die paardesporen waren immers duidelijk genoeg. Als ik mijn buik diep in het zand
drukte, aan de grond luisterde, trilde het gesteiger van de paarden in me door en
vaagweg hoorde ik het, het geroep en geschreeuw van de boeven. Voor hen was het
nu afgelopen, ze werden naar de bunkers in de duinen afgevoerd, vastgebonden,
doodgeschoten.’

Katholieke jeugd
Een fragment als dit maakt duidelijk dat het in deze verhalen om de evocatie van een
kinderbewustzijn gaat, niet om vertelde herinneringen. Het verschil daartussen is
groot. In vertelde herinneringen heeft het verstand meestal alles weggecensureerd
wat de beelden en de fantasieën van zo'n kinderlijk bewustzijn in de ‘directe rede’
hun aantrekkingskracht geeft: de afwezigheid van scheidslijnen tussen fatsoenlijk
en onfatsoenlijk, het organische en het anorganische, realiteit en mogelijkheid. De
herinnering, smakelijk opgedist vanuit de wetenschap dat haar inhoud definitief tot
het verleden behoort, is het domein van nostalgie en sentiment. Het is de niet geringe
verdienste van Nicolette Smabers dat die symptomen van ongeneeslijke volwassenheid
in De Franse tuin vrijwel nergens zijn waar te nemen. Onverfraaid zijn de beelden
van de katholieke, Haags-Scheveningse jeugd die de schrijfster in achtentwintig
korte, op zich zelf staande stukjes oproept. Meestal lijken het namen, kinderversjes
of gevleugelde woorden van vroeger te zijn die de toverkracht blijken te bezitten om
de bijbehorende beelden, scherp en vloeiend tegelijk, te laten ontstaan. Het beeld
van die prachtige Javaanse prinses bij voorbeeld, die niet leek te lopen om een afstand
te overbruggen maar bij wijze van lichtvoetige dankbetuiging aan de aarde; het beeld
van hun saaie Haagse huis met hun slaapkamer die een badkamer moest zijn maar
het niet was; het beeld van die rare, slechts met schaamte gedragen tweedehands
kleren, die vader in ruil voor wat postzegels van ‘Amerikaanse vrienden’ had
gekregen; het beeld van die strenge vader - misschien het mooiste uit dit boek - die
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urenlang in zijn stoel zat en nauwelijks met iemand anders converseerde dan met de
nieuwslezer op de radio.
De dood van de vader betekende voor de kinderen dan ook alleen maar opluchting.
Met zijn gezeur, zijn eeuwige bevelen en zijn als vragen vermomde gescheld (‘Wie
heeft die voordeur open laten staan?’, ‘Was die voordeur dan vanzelf open gegaan
soms? Hadden de buren die voordeur opengemaakt? Of de wind?’) had hij de ruimte
waar de kinderen vrij konden ademhalen ook wel erg klein gemaakt. Zich afvragend
wat zij op het bidprentje zouden schrijven, gesteld dat ze dat mochten doen, oppert
de vertelster bij wijze van postume wraak de volgende tekst: ‘Hij gaf de geest’, dan
een hele tijd niets, misschien een mooie foto. Onder die foto: ‘Nederland herrees
maar hij deed er niet aan mee. Hij heeft tien jaar lang op een stoel gezeten en wij
hebben hem nooit zelfs maar een heel klein sprongetje zien maken. Dat verdriet ons
zeer.’ Intussen wordt het nu wel langzaamaan een beetje mogelijk om onopvallend
aanwezig te zijn zónder ‘goeie vragen’ te moeten stellen of beantwoorden, want zo luidt de laatste zin van dit boeiende debuut - ‘zo raakten we verwijderd van de
vraag “Wie had die voordeur open laten staan.”’
■
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Eigenzinnig en origineel
Vervolg van pagina 27
diepzinnige poëzie is de volgende bagatel, waarin hij zijn verlangen naar een klassiek
ingericht geestesleven uitspreekt: ‘Was bewustzijn maar een salon, / woorden goed
gesoigneerd / en zwijgzaam’.

Valse goden
De derde dichter in dit gezelschap, D.J. Enright, is in Nederland voornamelijk bekend
van zijn bloemlezing ‘The Oxford book of contemporary verse 1945-1980 met
voortreffelijke inleiding. Hij verklaart zich daarin tegenstander van de valse goden
van obscuriteit en spontaniteit. Een klassiek geaard dichter dus. Dat blijkt ook uit
het door Buddingh’ vertaalde Het paradijs in beeld (waarvan merkwaardigerwijs
nergens de originele titel vermeld staat die bij mijn weten Paradis illustrated luidt
- ook een kleine introductie tot de dichter was geen luxe geweest).
Paradijs in beeld is een gedicht in vierendertig afdelingen, dat qua genre teruggaat
op de parodiemissen en travestiegedichten. De bijbelse schepping en haar nasleep
wordt op humoristische, soms hardhandige manier in haar hemd gezet. Enright is
een vertegenwoordiger van het type Engelse poëzie dat ‘light verse’-elementen niet
schuwt. Zijn Paradijs is in hoofdzaak een hilarisch werkstuk waarin de maker zijn
sombere kijk op de mens tot satire heeft omgesmeed. Hier en daar flauw is het over
het geheel genomen een geestig produkt dat als volgt met de deur in huis valt:
‘Kom,’ sprak de Almachtige tot Adam.
‘Er moet worden gewerkt, zelfs in Eden.’
‘Ik ben benieuwd hoe je ze noemen zal,’
Zei de Heer. ‘Het is een prima dag ervoor.’
‘En haal je duim uit je mond,’
Voegde Hij eraan toe. (Adam miste zijn moeder)

Even later is Adam bezig namen te verzinnen. Hij probeert maar wat: Bambi, Pooh,
Krafft Ebbing, Indo-China, Konttor. ‘Condor is goed,’ zei de Here God. ‘Staat mij
aan. De rest is niks.’ In het Engels staat er ‘bollock’ (bal, kloot) dat de hardhorende
schepper voor ‘bullock’, os aanhoort. Enright is verzot op zulke woordgrapjes en dat
geeft al aan dat hij niet zo'n zwaartillend dichter is. Buddingh' lijkt me de aangewezen
man om deze typisch Engelse, een beetje Monty Pythonachtige humor te vertalen,
die in sommige opzichten cabaret op hoog niveau is. Feitelijk valt er weinig meer
over te zeggen dan dat je ervan moet houden. Nu, ik houd er wel van, al moet ik er
soms de nodige meligheid voor opbrengen. In alle schijnbare vlotheid gaat immers
soms het ongerijmde schuil: ‘Het was anders in mijn tijd,’ / Zei Adam. / ‘Mensen
bleven toen eeuwig leven.’ Larkin, Auden en Enright, een trio dichters dat in
verschillende doseringen typische eigenschappen van de Angelsaksische poëzie
vertegenwoordigt: een wat conservatieve afkeer van het experiment, het gesloten
circuitachtige hermetisme, een voorkeur voor ironie en voor alledaagse taal waarin
het diepere vanzelf verborgen is. En hun vertalers, stuk voor stuk met hen verwant.
Dat je op alle drie vertalingen wel wat zout kunt leggen is een consequentie van hun
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bezigheid maar ik lig er niet wakker van dat Verstegen in de eerste strofe van ‘Een
wandeling bij avond’ zijn best doet om overeenkomstig het origineel ‘sferen’ of
‘enerverend’ te laten rijmen en het rijmschema dan de rest van het gedicht voor
gezien laat; dat Buddingh' zich liever met het onhandig klinkende ‘Andere oorden,
andere gewoonten’ behelpt omdat ‘zeden’ op ‘Eden’, dat in de vorige regel staat,
zou rijmen, wat bij Enright niet het geval is. En dat Eijkelboom zijn keuze om het
ruimdenkende Engelse rijm met assonerend of acconsonerend rijm te vertalen niet
altijd consequent binnen één gedicht volhoudt - en dan zijn we al op een wel heel
pietluttig niveau aanbeland. Nee, in hun verschillende relaties tot de originele teksten
zijn Eijkelboom, Verstegen en Buddingh' ten slotte wat vertalers moeten zijn, iets
meer dan dat, een beetje eigenzinnig en origineel.
■
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De zak
vervolg van pagina 14
pen in wat het betekent voor een schrijver en essayist als Kousbroek om zijn verleden
in kaart te willen brengen. Hier wreekt zich de haast van het journalisme van Jansen
van Galen: een geest zo bedorven door de actualiteit dat hij het woord ‘subtiliteit’
niet meer weet te vinden. Kousbroek zou ‘hautain’ zijn. Men voelt aan zijn klompen
hoe opportunistisch dit is. Iemand die niet de bedoeling heeft een literaire
karaktermoord te plegen, kan zich zonder moeite voor de geest halen dat Kousbroek
‘hautain’ is als dat ter zake is en genereus, beschaafd en rechtvaardig probeert te zijn
als de feiten daarom vragen. Hautain is Kousbroek voor iemand die niet meer de
moeite neemt zich te interesseren voor een schrijver en zijn ontwikkeling, en nog
slechts heimwee heeft naar de tijden dat hij door dezelfde Kousbroek werd opgewekt
zelfstandig te gaan denken. Dat was eens, maar nu Kousbroek schijnbaar in een
periode is dat hij zelfs aan de hitsige sensatielust van Jansen van Galen niet meer
kan voldoen - zonder daar ook maar de minste ambitie voor te koesteren - krijgt hij
de zak.
Bij Kousbroek duurt een intellectuele discussie geen week, zoals bij Jansen van
Galen. Voor de laatste moet er elke week iets nieuws zijn, zodat hij zich na het aflopen
van de ‘presentaties’ kan vermeien in wat anderen hebben bedacht en afgehouden
wordt van een pijnlijke confrontatie met zijn eigen voortjakkerende leeghoofdigheid.
In al zijn stukken over Indonesië in de Tweede Wereldoorlog zou Kousbroek er blijk
van hebben gegeven zich geheel niet te interesseren voor Indonesië en de Indonesiërs
zelf. Pijnlijk gat in het knipselarchief! Wat Kousbroek bijna uitsluitend beweerde in
zijn stukken over de Japanse kampen in Indonesië was nu juist dat de aandacht zich
teveel richtte op de Nederlanders in die kampen, en niet op de duizenden Indonesiërs
zelf, wier lot volgens hem aanmerkelijk ongelukkiger was dan dat van de veelal
welgestelde, en in die geest voortdenkende, Nederlanders. Het is een affront en een
belediging het anders voor te stellen, van dezelfde laffe, ongeïnformeerde en verpeste
soort als de besmuikte roddel waarmee hij schrijft dat Kousbroek zijn stukken voor
NRC Handelsblad alleen nog maar geassisteerd door drank kan voltooien.
Het wordt tijd dat Jansen van Galen weer eens een tochtje gaat maken.
■
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Het zwijn en de appel
De constanten in het werk van Rein Bloem
Van de aarde door Rein Bloem Uitgever: Querido 59 p. f21,50
H.C. ten Berge
‘Geen woord bezit het monopolie,’ schreef Rein Bloem in het eerste gedicht van zijn
eerste bundel uit 1966. Die bundel heette Overschrijven en omvatte behalve enkele
series eigen verzen ook vertalingen van gedichten van Tristan Klingsor en Ezra
Pound. Nu - drie bundels en drie uitgevers later - is er Van de aarde, een nieuwe
verzameling verzen die, net zoals de eerste bundel, wordt afgesloten met een afdeling
vertalingen.
Deze keer betreft het een selectie uit de poëzie van de Franse dichter Pierre Reverdy.
De overeenkomsten tussen beide bundels blijven niet beperkt tot deze tweevoudige
splitsing in eigen werk en vertalingen. Hoewel er ook verschillen zijn - verschillen
die eerder verschuivingen blijken - zijn de overeenkomsten opmerkelijker en kan
worden geconstateerd dat Bloem zich zelf door de jaren heen allerminst heeft
verloochend.
Toch is het niet eenvoudig onmiddelijk greep te krijgen op wat de nieuwste bundel
ons voorschotelt. Of dit iets te maken heeft met zijn ooit geventileerde opvatting dat
hij ‘ideologisch niet voor poëzie (is) die direct communiceert’ is een vraag die hier
niet in ijltempo beantwoord kan worden. Hij deed zijn uitspraak naar aanleiding van
de bundel Scenarios (1970) die toen pas verschenen was. Scenarios liet een
verschuiving zowel als een uitbreiding van Bloems poëtisch arsenaal zijn.
De poëzie in Overschrijven (1966) handelt enerzijds over het schrijven zelf (dit
thema is dus niet zo nieuw als sommigen ons momenteel willen doen geloven),
anderzijds gaat zij over de betrekkingen met eerder geschreven poëzie, in het bijzonder
de poëtische traditie van de twaalfde eeuw in Europa: Brandaen, de troubadours, de
idee van de queeste, enzovoort.
In Scenarios, verschenen na De bomen en het bos (1968), wordt de aandacht voor
deze onderwerpen gehandhaafd, maar vindt er tevens een uitbreiding plaats. Film en
literatuur worden met elkaar verbonden, onder andere in een lange documentaire
tekst die verrast door de wijze waarop Bloem de mogelijke verfilming van Borges'
verhaal ‘De dood en het kompas’ aan de orde stelt.

Rein Bloem, foto Chris van Houts

Van de aarde (1982) bevat naast een paar vertrouwde elementen van vroeger een
aantal nieuwe die voornamelijk schatplichtig zijn aan de beeldende kunst. Hier worden
beelden omgevormd tot woorden en ontmoeten wij de werken en figuren van
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Giacometti, De Staël, Tal-Coat, Courbet, Segers en Chardin (de laatste in een gaaf,
intiem gedicht waarvan begin en eind elkaar in varianten spiegelen).
In de loop der jaren is zijn poëzie dus gevoed door diverse bronnen: de
nieuwsgierigheid naar het raadsel van het schrijven, zijn bewondering voor een aantal
dichters uit heden en verleden met wie in het gedicht een diepgaand gesprek wordt
gevoerd, de relaties tussen poëzie en film en die tussen poëzie en schilderkunst. Zijn
gedichten worden daarbij steeds gekenmerkt door een krachtige ritmiek en een scherp
afgebakend woordgebruik dat meer en meer naar het hermetische neigt. Als dit zo
duidelijk zichtbaar is, hoe komt het dan dat het enige inspanning kost de ingang tot
zijn laatste verzen te vinden? Dit komt in de eerste plaats doordat poëzie van huis
uit een bijzondere, vaak gecondenseerde en niet zelden meerduidige vorm van
taalgebruik met zich meebrengt. In de tweede plaats vergt de poëzie van Bloem een
zekere vertrouwdheid met literatuur en visuele kunsten. In de derde plaats heeft de
dichter een persoonlijke opvatting omtrent poëtisch taalgebruik aan dit alles
toegevoegd. ‘Ik wil met poëzie de vaste betekenissen van de woorden onmogelijk
maken,’ merkte hij in een vraaggesprek over Scenarios op. Hij bracht bij die
gelegenheid nog iets anders naar voren: voor hem waren varianten altijd belangrijker
dan constanten. Nu de bundel Van de aarde voor ons ligt, kunnen we zien dat hij
beide uitspraken onverminderd in poëtische daden heeft willen omzetten. Ze sluiten
ook nauw aan op de regel die aan het begin van dit artikel is geciteerd: ‘Geen woord
bezit het monopolie.’
Hoe kan een lezer hier op reageren? Wie een punctie wil verrichten, schampt een
paar keer af op de harde schil van deze poëzie. Wie het niet opgeeft, dringt de derde
of vierde keer misschien wél tot het klokhuis door. Daarbij trekt deze lezer zich een
ogenblik niets aan van Bloems opmerking over varianten en gaat hij onverwijld op
zoek naar de constanten.
De permanente aanwezigheid van ‘anderen’ is zo'n constante: bewonderde
voorgangers en voorbeelden die in een spel van terugkaatsingen worden betrokken,
onverschillig of zij Bertrans de Born, Brandaen, Terborgh, Fellini, Segers of Chardin
heten.
Hoet gaat zo iets in zijn werk? Een simpel voorbeeld: in het vers ‘Neem Cuenca’
uit Scenarios wordt deze oude Spaanse stad op twee manieren aangeprezen. ‘Volg
de gids’ luidt het advies in de eerste strofe. ‘Volg een schrijver’ luidt het in de tweede.
De gids blijkt Michelin te zijn, terwijl Terborgh de schrijver is, van wie enkele regels
uit Het gezicht van Peñafiel worden aangehaald. Via twee beschrijvingen kan de
lezer Cuenca in woorden omsingelen en innemen. Wie Bloems tweede advies wil
volgen, (her)leest het aan Cuenca gewijde hoofdstuk uit Terborghs evocatie van
Spanje. Een bezoek aan de stad zal hiervan het logische en onvermijdelijke gevolg
zijn.
In sommige gevallen echter vinden er annexaties plaats die de grenzen tussen mijn
en dijn al te zeer doen vervagen. Een gedicht over Hercules Segers bij voorbeeld
herinnert aan Faverey en de Fransman Du Bouchet, die eerder aan de befaamde etser
poëtisch gestalte hebben gegeven. Zij zijn in dat verband uitvoerig door Bloem
beschreven en gefilmd. Het lijkt wat te veel van het goede als de figuur van Segers
nu door Bloem voor de derde keer wordt opgevoerd.

Het jachtgebied
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Een tweede constante, die verwant is aan de eerste, behelst het opnemen van
vertalingen in de bloedsomloop van het eigen werk. ‘We vertalen als gekken - /
dwergen op de schouders van reuzen -’ heet het in Scenarios.
Een derde en thematische constante is in verscheidene toonzettingen vanaf het
prille begin gegeven: die van de jacht, uitgedrukt in woorden als revier (= jachtgebied),
wild, zwijn, haas, jagerman, enzovoort. In Bloems poëzie wordt voortdurend om
‘ruimte voor een zwijn’ verzocht. Ook in Van de aarde voert hij het wild ten tonele.
Reeën en herten snuffelen rond in ‘Woesting’ (een vers met archeologische
achtergrond), een valk duikt elders op, het zwijn zwalkt door een Leiriscitaat in het
gedicht ‘Giacometti’: ‘het is geen kunst / om in de sneeuw / een zwijn te volgen / tot
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het alom bloedt...’ Alleen de hazewind ontbreekt.
De jacht vervult bij Bloem uiteraard een dubbelzinnige functie. Deze is stevig
geworteld in onze cultuur, het meest uitgesproken in de zeventiende-eeuwse dichten schilderkunst die in tal van emblematische taferelen de jacht en de erotiek met
elkaar verbond - zoals bij voorbeeld is te zien op een schilderij van Pieter Codde,
De terugkeer van de jagers (1635), of te lezen in Roemer Visschers Brabbelingh
(1669), waarin een tweespraak plaatsgrijpt tussen een jager en een vrijer:
‘- Jager: Wy twee hebben elck verscheyden sin.
- Vrijer: Ja, ghy jaeght een Haes, en ick een Haesin.’

Aantrekkingskracht
Van de aarde introduceert ook een geheel nieuw motief. Het voert zozeer de
boventoon dat er bijna van een nieuwe constante kan worden gesproken: het besef
van de aantrekkingskracht van de aarde, verbeeld in de appel die Newton zag vallen.
Maar ook nu ligt geen betekenis vast en schuilen er adders tussen het gras waarin
het appels heeft geregend. Het is meteen al raak in ‘Siena’:
‘snij een oog
appel door midden
en reik haar
part en deel -’

en wordt voortgezet in ‘Newtons comeback’:
‘- ik breng je een appel
lief landschap leg
hem in je midden neer -’

Waarna er appels geschreven, geschilderd, geproefd worden, zoals in ‘Giacometti’
(die voor zijn vrouw een appel op de muur schilderde), in ‘Courbet’ (stilleven met
appels), of in een gedicht dat poogt ‘de ervaring van de appel’ weer te geven.
‘Newtons comeback’ is wat het appelmotief aangaat de vlezigste vrucht van de
bundel. De vraag is hoe we ons een weg naar de stille schemerwitte wereld van de
appelkern kunnen eten. Wie in twee happen tot het klokhuis wil geraken kan zijn
tanden lelijk bezeren. Men dient ‘heel omzichtig (...) de loodzware huid af (te) pellen’
of tot ‘eigenhandig schillen’ en ‘klieven’ over te gaan. Het vers verraadt een
Huygensachtige gecompliceerdheid. Deze wordt vergroot door de inhoudelijke
verbrokkeling en het soms zinnebeeldige karakter van de tekst. Nu eens is hij helder
en toeschietelijk, dan weer lijkt hij ontoegankelijk en door afgebroken zinswendingen
opzettelijk verstoord. Zo wordt het gedicht onderbroken door een filmische passage
waarin twee mensen in een ‘hellende bomvolle kuil’ op elkaar geworpen zijn. Hij ‘de man op de helling’, zij - ‘een vrouw in het zand’, - beiden agressief en erotisch
geladen, niet in staat de kuil te verlaten, terwijl de spanning toeneemt. De worsteling
met elkaar, met hun zwaarte en de loden dreiging van het zand wekt de herinnering
aan de Japanse film De vrouw van zand. ‘Het zweet breekt je (uit),’ zucht de dichter
die hun Sisyfusarbeid gadeslaat, ‘houdt het dan nooit (op).’ Voor en na deze interruptie
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flitsen allerlei aspecten van de appel aan het oog van dichter en lezer voorbij. Ik
noem er enkele die zich laten raden of ontdekken:
- De jager die op een appel in het landschap aanlegt: ‘Tel jij voor twee / mik ik de
ogen dicht /...in het revier’. Komt hier soms een tweede Wilhelm Tell in het geweer?
- Uitdrukkingen en zegswijzen: er wordt eerst ‘heel omzichtig’ een appeltje geschild
terwijl later, in de benarde zandkuilpassage, iemand ‘als geroepen’ met een appeltje
voor de dorst opduikt.
- Waar appels zijn, vindt bevruchting plaats. In de bijbelse mythe van Adam en
Eva is de appel de verboden vrucht die de eerste mensen tot incest verleidt, in het
sprookje ‘Van de wachtelboom’ eet een onvruchtbare vrouw een appel die haar
zwanger maakt, in Grimms ‘De witte slang’ deelt een jongeman de gouden appel
van de boom des levens met een weerspannige koningsdochter ‘die nu geen
uitvluchten meer had’ en terstond in liefde ontbrandt. Met andere woorden, Eva's
weten meer van appels. Zo ook in Bloems gedicht. Soms liggen ze met appelborsten
op de humusrijke aarde en dient het aspect van de verleiding zich aan.
‘de humus in één adem
met de zachtste landing
draagwijdte van linnen
verloren om een braam -’

Waarbij zich onmiddellijk het gevoel opdringt, dat er net zo goed iets anders aan de
hand kan zijn. Appels opgevangen in gespreide meisjesschorten (‘draagwijdte van
linnen’), waarvan men zich vervolgens heeft ontdaan. Of wordt hier ander linnen
aangeduid? Schilderslinnen dat zijn gepenseelde betekenis tot in onze tijd uitdraagt?
Ontnuchterend was de opmerking van een lezer die hier iemand in de braamstruiken
geparachuteerd zag worden! Wat moeten we ermee aan? Geen betekenis ligt vast,
zou Bloem zeggen.
- Ten slotte: de vallende appel en de schim van Newton. Alles beweegt zich
onherroepelijk en wetmatig naar de aarde, ook de appel die omhooggroeit met de
boom maar uiteindelijk in het gras valt. Zelfs wat zich losmaakt van de aarde - vogel,
vliegtuig - strijkt weer neer, wordt omlaaggehaald, neergeschoten of opgejaagd en
‘in het hart geraakt’. Ook de gedachtenvlucht zal zich nooit kunnen onttrekken aan
de aarde waaruit de denkenden zijn voortgekomen en waarin ze altijd zijn
teruggekeerd.
In het laatste gedicht van de bundel, ‘Weg van de weerstand’, legt Bloem hiervan
nogmaals getuigenis af:
‘zich schikken (...)
in de schoot
van moeder aarde
en van jou’

■
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Het gebroken oor
De nood, een deugd
Elmer Schönberger
De grens tussen geïmproviseerde muziek en gecomponeerde muziek is in de praktijk
haarscherp maar in theorie vaag. Soms wordt deze theorie praktijk: we denken dat
we naar een improvisatie geluisterd hebben maar in werkelijkheid was het een
genoteerde compositie. Ook het omgekeerde is mogelijk. Voor beide varianten kan
men terecht bij de muziek van Guus Janssen, die pianist is, improviserend musicus
en componist (van Donemusmuziek zal ik maar zeggen). Toen ik voor het eerst naar
zijn soloplaat On the line luisterde, besefte ik niet dat zich tussen al die
geïmproviseerde stukken één, tot in het kleinste en bijna niet meer speelbare detail
genoteerde compositie bevond, Brake, geheten.
Het omgekeerde gebeurde toen ik onlangs een concert van Guus Janssen in de
IJsbreker bijwoonde. Janssen en zijn medemuzikanten tuurden aan één stuk door in
blaadjes muziekpapier die voor hun neus stonden. De stukken die gespeeld werden
waren kort van stof en hecht van karakter en het leek er soms echt op of ze alles van
blad stonden te spelen. Maar niets was minder waar. Na afloop bekeek ik de blaadjes
en zag slechts een nootje hier en een nootje daar benevens enige summiere
mededelingen van een dienstregelingachtig karakter. In het extreemste geval is het
onderscheid tussen echte improvisatie, c.q. compositie, en gesimuleerde improvisatie,
c.q. compositie, fictief. Maar ook waar het verschil duidelijker is blijft bij Janssen
altijd hoorbaar dat hij componeert als gepokt en gemazeld improvisator en
improviseert als gepokt en gemazeld componist. Ook in zijn Strijkkwartet uit 1981,
ofschoon in tegenstelling tot Brake onmiddellijk herkenbaar als genoteerde compositie,
blijft het geïmproviseerde gebaar aanwezig, vooral in ‘fouten’ met voorbedachte
rade zoals de ontsporende unisono's waarin alle instrumenten hetzelfde maar net een
beetje anders spelen. Ook het notenmateriaal van compositie en improvisatie is
verwant; opvallend is de voorkeur voor toonladderfiguurtjes, ‘witte-toetsen’-motieven
en tonale akkoorden. Een gemeenschappelijk muzikaal onderwerp is de zelf verzonnen
barrière. In Brake bij voorbeeld is het de fout die in het spel van de pianist sluipt.
Hoe van deze nood een deugd te maken? In het Strijkkwartet - dat voor het Mondriaan
Kwartet gecomponeerd is en misschien wel daarom Streepjes heet - is die barrière
het strijkkwartet zelf, het strijkkwartet als historisch, aan de tonaliteit gebonden genre
dat door Schönberg, Werbern en Bartok misschien wel tot zijn definitieve einde is
gebracht.
De vraag die Janssen zich gesteld moet hebben is: hoe het kwartet kwartet te laten
zonder het écht kwartet te laten spelen? De oplossing bestond in de verbouwing van
het strijkkwartet tot glasharmonica. De vier strijkers spelen op (gedeeltelijk verstemde)
snaren, zonder vibrato, uitsluitend zogenaamde natuurlijke flageoletten, en incidenteel,
als grootst mogelijk contrast, gewone tonen, en die dan juist molto vibrato. Stelt u
zich de klank van het kwartet voor als die van een reusachtig kristallen glas waaraan
de natte vingers de meest etherische aller klanken ontlokt. In principe is de muziek
eenstemmig; de melodie, samengesteld uit het beperkte aantal beschikbare flageoletten
per snaar, zwerft van instrument naar instrument (hoketus). Hoogtepunt van het stuk
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is de herhaalde, aangehouden hoge gis (gis2) in de cello, halverwege. Ik zal het stuk
gespeeld moeten zien voordat ik geloof dat Eduard van Regteren Altena hier niet de
neusfluit maar de cello bespeelt.
Guus Janssen: Strijkkwartet no. 2 ‘Streepjes’; Ton de Leeuw: Strijkkwartet
no. 2; Jan van Vlijmen: Trimurti, trittico per quartetto d'archi. Uitgevoerd door
het Mondriaan Kwartet en het Gaudeamus Kwartet. Composers' Voice 8302.
Een ander en heel beroemd voorbeeld van een instrument dat zichzelf niet is, is de
prepared piano van John Cage. Ook dit instrument dankt zijn ontstaan aan een nood
waarvan een deugd gemaakt moest worden. In 1938 zou Cage muziek schrijven voor
een ballet waarvan vast stond dat het in een kleine ruimte uitgevoerd zou worden.
Cage experimenteerde in die tijd met slagwerkensemble. Zo'n slagwerkensemble
leek hem ook bij uitstek geschikt voor dit ‘primitieve, bijna barbaarse werk’, maar
het enige dat in de ruimte paste was een piano. Dat was de nood. Maar, zo schreef
Cage later, ‘in een flits begreep ik wat er mis was: het lag niet aan mij maar aan mijn
piano. Daarom begon ik met het binnenwerk te experimenteren. Ik deed er
tijdschriften, kranten, asbakken en cakevormen in. Ieder voorwerp bleek de klank te
veranderen zoals ik gehoopt had: de piano werd een slaginstrument.’ Lectuur en
keukengerei werden vervolgens vervangen door schroeven, moeren, boutjes, een
stukje tochtstrip, een rubbertje of een stukje bamboe, al naar gelang het gewenste
effect, en het resultaat was een soort eenmans slagwerkorkest, een Nikkelen Nelis
met toetsenbord. In de stukken die Cage in de jaren veertig voor zijn prepared piano
componeerde, vooral in Amores en Sonatas and Interludes, bereikte hij fascinerende,
letterlijk ongehoorde resultaten. Niet alleen hoort de luisteraar niet wat hij hoort
(namelijk een piano), maar de uitvoerder ziet niet wat hij hoort: het verband tussen
notenschrift en klank is definitief verbroken. Anders gezegd, het notenschrift is
grepenschrift geworden. Nog weer anders gezegd, f spelen en dzjoing horen, of
whoeâk, of alleen maar tsjing, of al die andere geluiden waarvan Mozart nooit
gedroomd heeft. (Of misschien ook wel. Henry Cowell, die wel eens de werkelijke
uitvinder van de geprepareerde piano wordt genoemd, staat ook te boek als de
uitvinder van de cluster, dat wil zeggen van het geluid dat de kat maakt als die zich
op de toetsen van de piano vlijt. Maar clusters komen al in de achttiende eeuw bij
Scarlatti voor. In de sonate K. 175, waar trouwens in elke maat wel een ‘verkeerde’
akkoordnoot staat, speelt de rechterhand bij voorbeeld het akkoord g-a-bes-cis-d en
weer ergens anders de linkerhand het akkoord c-e-fis-a-b, en K. 175 is geen
musikalischer Spass en ook geen kattefuga.) De Sonatas and Interludes beantwoorden
nog niet aan Cage's latere ideaal van een muziek die ‘vrij van individuele smaak en
vrij van geheugen is in de opeenvolging der gebeurtenissen’ en ze worden door
Gérard Frémy dan ook met smaak en geheugen gespeeld. Sonatas and Interludes is
een vorm van exotische muziek. Tala, raga, slendro, zero, rumba, gamelan, het zijn
allemaal begrippen die de classificerende luisteraar voor in de mond bestorven liggen.
Maar uitspreken doet hij ze niet want de exotiek is authentiek: ontleend aan een
denkbeeldige cultuur die alleen in het hoofd van Cage en zijn luisteraars bestaat.
John Cage: Sonates & Interludes for prepared piano. Uitgevoerd door Gérard
Frémy. Etcetera 2001.
Wie het idee geprepareerde piano leent, ontkomt er niet aan met Cage vergeleken te
worden. Zo ook niet de pianist-improvisator Harry de Wit die het grootste deel van
zijn soloplaat Wantij met geprepareerde-pianoklanken heeft gevuld. Maar geen groter
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verschil dan tussen Cage en De Wit: de een onopzettelijk en zonder opwinding, de
ander spectaculair, fysiek en het effect niet schuwend. De muziek van De Wit is voor
alles ritmisch, motorisch en zelfs mechanisch, ongeveer op de manier waarop de
vroege pianolacomposities van Conlon Nancarrow dat zijn. Ook de klank van De
Wits preparering verschilt danig van die van Cage: wat bij Cage droog en kort is, is
bij De Wit briljant, ruimtelijk en pseudo-elektronisch. Vitaliteit is de kracht van
Wantij, maar ook de zwakte ervan. Waar de geest zwakker is dan het vlees, daar
komt de muziek een enkele keer gevaarlijk dicht in de buurt van virtuoze kitsj, waarin
galm belangrijker is dan dat wat de galm veroorzaakt en waarin het spelen van
bassende bassen het zwelgen in oerwoudgeluiden wordt. Maar effectief is het allemaal
wel en ik heb zelden zo'n mooie opname van een piano gehoord.
Harry de Wit (piano en prepared piano): Wantij. DATA records 831.
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Gerrit Komrij
tekening Joost Veerkamp
61

Tering Stein
The continuing story
Kootje lachte niet omdat Bob weer eens naar de Konsumentenman schreef, maar
omdat ze had gezien dat de stekker van de boormachine uit het stopcontact was
geschoten. Geen wonder dat zo'n ding het dan vertikte. Bob had van zijn onhandige
manoeuvre niets gemerkt. Hij was meteen in de pen geklommen. Klagen was de lust
van zijn leven. Niets was zo'n dankbaar werkterrein als de middenstand met zijn niet
te beteugelen drift om iedereen ondeugdelijke en ondermaatse waar te slijten. Zodra
Bob ook maar een vermoeden kreeg van een aanzet tot een mogelijkheid van een
eventueel defect schreef hij erover naar de Konsumentenman. Daar moest Kootje
niet om lachen. Dat was ook voor haar een heilige zaak. Je draaide je laatste dubbeltjes
niet om voor een onvoldragen produkt. Het bedrog loerde om iedere hoek. De
neringdoende klasse verdiende je grootst mogelijke wantrouwen. Als je niet
voortdurend waakzaam was hadden ze je niet alleen een zinloos apparaat in de maag
gesplitst, maar dan werkte het ook nog niet. Of juist wel.
Zo had Bob eens voor oudejaarsavond een doos met rotjes en gillende
keukenmeiden gekocht die, toen hij ze afstak, nota bene ontploften en gilden. Dat
was levensgevaarlijk! Je kon door zo'n knal heel lelijk een oog of een vinger verliezen.
Hij had over de schande dat het vuurwerk was ontploft een vlammende brief naar
de Konsumentenman geschreven. Geen antwoord ontvangen natuurlijk.
De pot zure haring die Kootje onlangs op haar boodschappenronde had
meegenomen, dat was ook een regelrechte aanfluiting geweest. Er zat maar één
uienring in. Bob had de uienring voorzichtig op een vaatdoek gedroogd en hem bij
zijn brief naar de Konsumentenman gevoegd. Een antwoord? Vergeet het maar.
Alsof het geld aan de bomen groeide.
Rijkdom komt aangewaaid, maar armoede is een kunst.
Bob beoefende die kunst met overgave. Het was zijn ideaal een eenmansfront te
vormen tegen de uitwassen van de consumptiemaatschappij. Laatst had hij nog -
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over aanfluitingen gesproken - van een firma gehoord die fluitende ballen leverde
aan sportverenigingen voor blinden. Op zich een nuttige firma. Blinden hadden ook
recht op voetballen en dan bood een bal die je kon horen uitkomst. Maar de batterij
die voor het signaal zorgde was al na een half uur leeg geweest. Verdwaasd hadden
de blinden tussen de beide doelen heen en weer gerend. Dat was nu echt misbruik
maken van andermans gebrek. Tegen zo iets diende streng te worden opgetreden.
Bob had er bijna een brief over naar de Konsumentenman geschreven. Maar zo iets
moest je, dat begreep hij wel, aan de gedupeerden zelf overlaten. Bovendien zou hij
toch geen antwoord hebben gekregen.
Je zag mensen wel met minder ernstige klachten voor de televisie verschijnen.
Waarom zij nu nooit? Want dat was wat Bob en Kootje vurig wensten: een optreden
voor de televisie. Ze vormden om zo te zeggen de voorhoede van het
consumentenleger en dan mochten ze toch ook wel eens hun zegje doen? Wie kocht
en consumeerde zoveel als zij? Dus verdienden ze ook in het programma van de
Konsumentenman een voorkeursbehandeling. Ze hadden als eersten recht om te
klagen.
‘Zie je wel dat die dingen het altijd vertikken,’ zei Bob.
‘Kootje onderdrukte haar lachbui. Ze moest Bob maar niet op de werkelijke oorzaak
wijzen van het stilzwijgen van zijn boor. Hij moest ook deze brief naar de
Konsumentenman maar op de post doen. Je kon nooit weten. Kootje had nog een
extra reden om voor de televisie te willen komen.
(wordt vervolgd)
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Yrrah
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Hugh Jans
Over kalkoen
De kalkoen is de traditionele vogel die ter tafel komt op een van de
kerstdagen. Daar heb ik in deze kolommen al meer over gerapporteerd.
Er zijn echter nog steeds lezers, die zoals uit hun correspondentie
blijkt, niet precies weten wat ze met de vogel aanmoeten. Daarvoor
herhaal ik hier in het kort mijn kalkoenrelaas.
De laatste jaren is kalkoenvlees doorlopend te koop bij poeliers en
ook bij slagers, in de vorm van ontbeende borstfilets. Hierdoor is een
geregelde consumptie van het smakelijke vlees bevorderd. Koop het
liefst verse Hollandse kalkoen, die is fijner, malser en sappiger dan
de overgrote diepvriesvogels die hier geïmporteerd worden. Die reuzen
passen niet eens in de doorsnee ovens van onze huiselijke fornuizen,
als we ze in hun geheel willen braden. Hollandse kalkoenen zijn in de
handel in gewichten van ongeveer 2½ tot 5½ kg, doorgaans voor f
12,50 per kilo. Ik prefereer de kleinste en als ik voor meerdere eters
kalkoen nodig heb, koop ik liever twee kleine vogels, die verdelen nog
leuker ook.
Er wordt wel eens geklaagd over de droogheid, vooral van het
borstvlees van de vogel. Kalkoen is wat droger dan kip en een
zwaardere, dus oudere vogel zal wat droger zijn dan een kleinere,
jongere kalkoen. Maar daar is op een simpele manier wat aan te doen.
Koop een lap ongeprepareerd kaas- of dundoek in een stoffenwinkel
of een van de grote warenhuizen, een lap die groot genoeg is om de
kalkoen geheel te bedekken en die losjes onder het beestje ingestopt
kan worden. Hierdoor kan de kalkoen egaal bruin gebraden worden
en het borstvlees wordt beschermd tegen uitdrogen en verbranden.
Bedruip dan regelmatig tijdens het braden met bakboter. Het kaasdoek
verspreidt de bakboter die erover gelepeld wordt gelijkmatig en houdt
die langer op zijn plaats. Dat is de enige truc voor een mooi resultaat.

Provençaalse kalkoen
1 panklare kalkoen van 2½-3½ kg
zout & peper
2 tenen knoflook u.d.kn.
2 ons boter & 2 eetl. olijfolie
2 wijnglazen witte wijn
maag, lever & hart van de kalkoen, klein gesneden
1 ons dobbelstenen rauwe ham
1 grote ui, grof gesneden
½ groene paprika, in repen
½ rode paprika, in repen
2 vleestomaten, in parten
1 ons grotchampignons, gehalveerd
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marjolein, rozemarijn, dragon
2½ dl bouillon (eventueel van instant bouillonpoeder)
½ eetl. aardappelmeel

Haal de lage braadslee en het rek uit de oven. Bekleed de slee met dubbeldik
aluminiumfolie en leg het rek erop. Steek de oven aan op 350° F, 177° C.
Doe in het kontje van de kalkoen wat zout, peper en knoflookpulp. Warm de boter
en olie bij elkaar en giet hiervan 1 eetlepel in de vogel. Kwast haar van buiten in met
dit mengsel en bestrooi met zout en peper. Wrijf van buiten ook in met knoflookpulp
en leg het beestje met de buik naar boven op het ovenrek. Bedek haar losjes met het
kaasdoek en stop het wat in aan de onderkant. Lepel er nog wat van het
boter-oliemengsel over en schuif het geheel in de oven. Bedruip om het kwartier
door het doek. Braad ongeveer 20 minuten per pond. Controleer na 1 uur, door onder
het kaasdoek te kijken hoe de kleur wordt, die moet goudbruin worden maar niet
bruiner. Dat zal zo'n 1½-2 uur duren.
Haal dan alles uit de oven. Doe de kalkoen met het kaasdoek even over op een
snijplank. Giet de bakboter uit de slee, op een paar lepels na, over in een sauspan en
voeg hieraan wat boter toe als er te weinig is. Roer het beetje bakboter in de slee
voorzichtig met een houten lepel los met de wijn, doe de kalkoen met het doek weer
terug in de slee en hou het warm in de uitgedraaide oven.
Fruit in de sauspan maag, lever, hart, ham en ui, al roerend, 8-10 minuten. Voeg
dan paprika, tomaten en champignons toe met de kruiden naar eigen smaak en laat
alles, af en toe omscheppend nog een 6 minuten gaan.
Los in de lauwe bouillon het aardappelmeel op en roer het bij de inhoud van de
pan. Doe het nat uit de braadslee hierbij, laat de saus nog even gaan op het vuur.
Leg de kalkoen weer op de snijplank en verwijder het doek. Snij de poten en
vleugels van het karkas af en verdeel ze bij de gewrichten in tweeën en schik ze op
een verwarmde schaal. Snij het borstvlees vlak langs het borstbeen en de ribben los
en snij de zo verkregen borstfilets, schuinsweg dwars op de draad in plakken. Leg
ze bij de andere stukken en nappeer alles met een gedeelte van de saus. Geef de rest
van de saus erbij in een sauskom, met een schaal gekookte rijst of beboterde
lintmacaroni. Schenk er een lichte rode wijn bij.
Hier geef ik nog een paar recepten voor resten kalkoenvlees.

Kalkoenburgers
120 g dobbelsteentjes ontbijtspek
boter
8 dessertl. gehakte ui
8 dessertl. gehakte bleekselderie
2 kroppen gemalen gare kalkoen
1 1/3 kop verse wittebroodkruimels geweekt in 8 dessertl. melk
1 groot ei, losgeklopt
tijm, zout & peper
2½ eetl. geklaarde boter
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Bak de dobbelsteentjes spek in een koekepan met wat boter tot ze transparant worden.
Voeg ui en bleekselderie toe en fruit door tot ze mals zijn geworden en het spek
krokant is.
Meng dan het gemalen kalkoenvlees met de geweekte broodkruimels, het
spek-groentemengsel en het losgeklopte ei. Breng het op smaak met tijm, zout en
peper. Vorm er 8 platte rondjes van en bak ze in een koekepan met de hete geklaarde
boter aan beide kanten bruin. Geef ze warm met roereieren.

Kalkoencanapés
8 sneden volkorenbrood, zonder korst
boter
2⅓ kop gehakte gare kalkoen
⅔ kop gehakte bijtgare bleekseldrie
7 1/3 eetl. mayonaise
2 eetl. citroensap
zout & peper
4 eiwitten, stijfgeklopt
1 kop geraspte halfbelegen Goudse kaas
paprikapoeder

Rooster de sneden brood licht en beboter ze aan een kant. Beleg de gesmeerde kanten
met kalkoenvlees en selderie. Meng de mayonaise goed met citroensap, zout en peper.
Meng de stijfgeklopte eiwitten met de geraspte kaas en schep het door de mayonaise.
Bekleed de belegde canapés ermee, bestrooi ze met wat paprikapoeder en schuif ze
10 minuten in een hete oven (450° F, 232° C) en dien ze direct op.
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Het leven een kerstboom
De openbare strafvoltrekking
Lodewijk Brunt
De islamitische revival, die de laatste jaren in Noord-Afrika en het Nabije Oosten
op gang is gekomen, heeft nu ook Soedan in haar greep. President Jaafar Nimeiri
verklaarde in september de islamitische wetgeving van toepassing in zijn land, dat
vooral in het zuiden wordt bewoond door mensen die helemaal geen moslims zijn.
Sindsdien zijn er op een groot plein in Khartoem al bijna dertig mannen in het
openbaar gestraft wegens een overtreding van het verbod op het gebruik van alcohol.
Ze kregen ieder veertig zweepslagen. Onlangs was de eerste vrouw aan de beurt. Ze
zou thuis alcohol hebben bereid.
‘Voor het politiebureau van het stadje Atbara, 240 kilometer van Khartoem, was
een grote menigte samengestroomd om te zien hoe de vrouw 25 zweepslagen kreeg.
Zij kreeg verder 15 dagen gevangenisstraf opgelegd,’ aldus een persbericht van
Reuter, dat te vinden was in de Volkskrant (24 november 1983). Dit is nog maar het
begin, want de islamitische wetgeving heeft nog meer in petto: het afhakken van
handen of benen voor diefstal en steniging tot de dood erop volgt voor overspel. In
Soedan zijn ze nog niet zo ver, begrijp ik, want de autoriteiten weten niet hoe ze dat
precies moeten doen. Een delegatie, waarin een chirurg en de hoogste rechter van
het opperste gerechtshof, is afgereisd naar Saoedi-Arabië om daar de nodige adviezen
in te winnen. Volgens een deskundige op het gebied van de islamitische wetgeving,
zo valt in hetzelfde bericht te lezen, moet de hand van een dief op een professionele
manier van de arm worden getrokken om overmatig bloedverlies of schade aan botten
te voorkomen. Opperrechter Hassan Ali Ahmed zou hebben verklaard, dat dieven
een kalmeringsmiddel zullen krijgen als hun hand wordt geamputeerd, maar géén
pijnstiller en dat deze straffen zullen worden uitgevoerd op openbare pleinen bij de
moskeeën, na afloop van de gebedsdiensten op vrijdag.
Mij bekruipt een gevoel van afschuw als ik zo'n bericht lees. Ik denk dat ik op z'n
minst onpasselijk zou worden als ik getuige zou zijn van een openbare strafvoltrekking
waarbij mensen doelbewust verminkt, of erger nog, ter dood gebracht worden. Toch
is het nog niet zo gek lang geleden dat ook in ‘onze’ contreien executies plaatsvonden,
waarbij publiek aanwezig was. Tijdens de wereldtentoonstelling te Parijs bij
voorbeeld, in 1899, werden Allorto en Sellier ter dood gebracht en het aantal
toeschouwers was aanzienlijk groter dan de hoeveelheid mensen die de Eiffeltoren
bezochten, destijds gepresenteerd als een soort wereldwonder. Reisagent Thomas
Cook had zelfs speciale bustochten naar de terechtstelling georganiseerd, die allemaal
ruimschoots waren volgeboekt. Pas in 1939 kwam er een eind aan de openbaarheid
van executies in Frankrijk. Dat was in het jaar dat Weidmann werd onthoofd in
Versailles. Alle plaatsen met uitzicht op de guillotine waren reeds lang van tevoren
tegen woekerprijzen verhuurd geweest.
Elders in de ‘beschaafde’ wereld was het net zo. In de Amerikaanse staat Kentucky
werden openbare terechtstellingen afgeschaft in 1938, nadat nog in 1936 een man
werd opgehangen voor een publiek, dat naar schatting uit enkele tienduizenden
mensen bestond.
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Op het gebied van het toebrengen van verminkingen bij wijze van straf heeft de
westerse wereld ruimschoots haar sporen verdiend. Misdadigers moesten voor het
leven getekend worden - als ze het leven er tenminste bij hielden - en dat werd
eeuwenlang met veel verve in praktijk gebracht. Vooral op het Europese continent.
In Duitsland werd gebruik gemaakt van het Fass, de ton met spijkerpunten aan de
binnenkant waarin de veroordeelden in werden rond gerold, of de Kranz, de metalen
hoofdband die zó strak kon worden aangedraaid, dat de schedel barstte.
De man die een moordaanslag pleegde op de Franse koning Lodewijk de Vijftiende
werd gestraft door het afbranden van zijn hand, waarna het overgebleven stompje in
gloeiend lood en kokende olie werd gedompeld. Zoals gebruikelijk stonden er
functionarissen met azijn en koud water klaar om de gestrafte weer bij te brengen
als hij dreigde te zullen flauwvallen van de pijn. Soortgelijke hulpverlening moest
ook wel eens worden verleend bij het vierendelen. De veroordeelde werd met zijn
armen en benen vastgemaakt aan vier paarden, die vervolgens ieder een andere kant
op werden gejaagd. De beul stond met een mes klaar om de ledematen een beetje
los te snijden als het de trekdieren aan voldoende kracht ontbrak. Zulke
strafvoltrekkingen zijn tot diep in de achttiende eeuw doorgegaan, hier en daar nog
langer.
Wijst dit op een algehele hardheid, op een volstrekte onverschilligheid tegenover
de dood?
Je hoort dat wel eens beweren: in vroeger tijden zou een mensenleven minder
tellen dan nu. Maar ik kan dat nauwelijks geloven. Het is interessanter om na te gaan
welke functies en betekenissen zulke executies hadden voor de diverse betrokkenen.
De Nijmeegse antropoloog Anton Blok heeft zich daar een paar jaar geleden over
gebogen. In het tijdschrift Symposion (jrg. I, no. 1, 2, 1979) schreef hij over
‘theatrische strafvoltrekkingen’ onder het ancien régime in Europa. Het was de
autoriteiten die zulke ‘spiegelstraffen’ of ‘symbolische straffen’ ten uitvoer brachten
te doen om het afschrikwekkende effect dat ervan uitging, maar voor de toeschouwers
kwam er nog iets anders bij. Dezen werden, volgens Blok, ‘op zeer plastische wijze
op de hoogte gesteld van hetgeen de veroordeelde misdaan had. Het delict werd vaak
letterlijk in de straf tot uitdrukking gebracht en bovendien in de straf gesymboliseerd
door middel van een code die voor de grotendeels ongeletterde bevolking begrijpelijk
was. (...) De plaatselijke bevolking stroomde niet alleen toe omdat de overheid daar
prijs op stelde, maar meer uit nieuwsgierigheid en de behoefte aan opwinding. (...)
Men kwam ook om te zien wie er gevonnist werd en wat er precies met een
plaatsgenoot gebeurde die zich aan halsmisdrijven schuldig gemaakt had. Om aan
deze behoefte te voldoen, werden de veroordeelden, ook als het proces tegen hen
elders gevoerd was, meestal in hun woonplaats terechtgesteld.’ De openbare executies
en verminkingen hadden bovendien een morele lading: de veroordeelden - indirect
ook hun verwanten, vrienden en buren - werden onteerd en te schande gezet.
Hoe zou het komen, dat deze praktijken inmiddels zó ver van ons afstaan dat je,
als je zo'n bericht over Soedan leest, de rillingen over je rug voelt lopen? Natuurlijk,
we hebben geen behoefte meer aan een plastische voorstelling van wat misdadigers
gedaan hebben. Dat kunnen we nu in de krant lezen. Blok denkt dan ook eerder aan
iets anders. In navolging van Norbert Elias wijst hij erop dat zich in Europa nationale
staten ontwikkeld hebben en dat de inwoners daarvan een fundamenteel andere
‘affecthuishouding’ hebben dan de inwoners van staten met een meer persoonlijk
getinte souvereiniteit, dynastieke staten. Om het wat grof uit te drukken: een kwestie
van voortschrijdende beschaving, waardoor we de aanblik van lijfstraffen in
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toenemende mate als pijnlijk en stuitend zijn gaan ervaren. Dat mag zo zijn, maar
wat betekent dit nu voor de ontwikkelingen in Soedan? Daar schrijdt de beschaving
blijkbaar niet voort, een kaste van fanatieke moslims is bij machte om dit proces
eigenhandig te keren en de klok een flink eind terug te zetten. Wat heeft dit voor
consequenties voor de ‘affecthuishouding’ van de Soedanese bevolking? Als we het
bericht in de krant mogen geloven, is er aan gretige belangstelling voor openbare
strafvoltrekkingen geen gebrek. Zou een langdurig beschavingsproces dan toch door
zo'n ingreep van hogerhand in één klap ongedaan gemaakt kunnen worden? Als dat
zo is, moet de theorie van Norbert Elias nog maar eens grondig worden nagekeken.
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